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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.



InleIdIng

Het drieluik The Ever Changing Body is een subjectief, 
associatief traject dat langs bekende en minder 
bekende paden loopt. Het wil een beeld schetsen van 
hoe kunstenaars zich verhouden tot de tijd waarin zij 
leven en hoe zij de gevoeligheden van “hun” tijd tot 
uitdrukking brengen. Het wil tonen hoe een samenleving 
evolueert doorheen de ogen van kunstenaars.

In het bijzonder opgemerkte eerste deel van The 
Ever Changing Body stonden de decennia na de Tweede 
Wereldoorlog in de kijker. Het was een pleiade van 
bekende kunstenaars uit duidelijk afgelijnde en haast 
kunsthistorisch ingedeelde stromingen zoals Cobra, 
Popart, Nouveau Réalisme, … waartussen wij “vergeten” 
kunst plaatsten die een tijdsgeest markeerde, maar 
vandaag niet meer tot het directe visuele geheugen 
behoort.

Er is immers flink wat mis met het selectief 
“opslaan” van wat artistiek van waarde zou kunnen 
zijn en blijven. Vooral de kunstmarkt speelt hierin 
een sluiswachterrol. Daarom is en blijft het een 
maatschappelijk/publiek relevante investering om een 
breder “artistiek” vizier te hanteren en te zien dat 
kwaliteit soms uitgesloten wordt door kleinmenselijke 
en andere (economische) desiderata. 

In het tweede deel schuiven we verder op in tijd en 
focussen op kunstenaars en kunstwerken met  wortels 
in de ongemeen boeiende jaren tachtig. Het was een nog 
overzichtelijke periode waarin vooral de nieuwe media 
om het hoekje kwamen kijken en de kunst heel vaak 
de vorm aannam van “installaties”  gebaseerd op het 
hybride gebruik van nieuwe (bewegende) media.  

Het was een tijd waarin de mise-en-scène opnieuw aan 
belang won; de secure plaatsing van kunstwerken in een 
ruimte waarbij de finesse van het tentoonstellen leidde 
tot een, laat ons zeggen, poëtiserende omgang met het 
kunstwerk. 

Na de heftigheid van de kunst uit het begin van de 
jaren tachtig – een periode die vorig jaar reeds aan 
bod kwam in het tweede deel van het project About 
Waves - werd in de tweede helft van de jaren tachtig 
kunst gemaakt waarvan de inhoud in het midden bleef 
haperen; kunst die zich als een schijnbeeld liet 



betrappen, gevoed door een denken waarin de waarheid 
of pathos niet langer de kern was maar wél de 
vormelijke, wijkende aarzeling en de streling  met het 
oog van de toeschouwer. 

Noem het misschien een retour naar een klassiek 
neigende esthetiek waaronder zich een diepe 
vraagstelling over de plaats van de kunst verschuilde.

In dit tweede deel viel ons oog op een relatief 
beperkt en associatief samengebracht aantal 
kunstenaars, omdat wij een vorm van presentatie wilden 
hanteren waarbij de “tussenruimte” tussen de werken 
onderling sterk zou meespelen in de perceptie van de 
kunstwerken. 

Wij kozen kunstenaars die ook vandaag nog blijven 
zoeken om de beleefde tijd te vangen in intrigerende 
beelden die ons al dan niet op een kritische manier 
confronteren met onze visies en twijfels over de 
wereld en de tijd waarin wij leven.

Marie-Jo lafontaine (1950) was één van de meest in 
het oog springende videokunstenaars in de jaren 
tachtig; zij wist video te piloteren in het format van 
beleefbare driedimensionale installaties die de inhoud 
van de video’s ondersteunden en activeerden.
Museumcultuur Strombeek/Gent is ontzettend verheugd 
om een nieuwe adaptatie te kunnen presenteren van 
het  meesterwerk A las cinco de la tarde (1984) - in 
het bezit van S.M.A.K. - waarin zielsmooie beelden 
van flamencodanseressen worden afgewisseld met beelden 
van een stierengevecht. De spanning die hier wordt 
geësthetiseerd kan worden beschouwd als één van de 
meest aangrijpende constellaties beelden omtrent leven 
en dood, lust en agressie, passie en lijden.

Het werk van Jan Vercruysse (1948) in Het Kabinet 
is vooral gebaseerd op overwegingen omtrent het 
portret. In zijn werk staat een reflectie over het 
beeld en de plaats van het beeld als kunst centraal 
waarin nostalgie schuilt, theater en eenzaamheid 
“beeld” wordt tegenover de banaliteit. De kunst van 
Jan Vercruysse verdraagt amper woorden; zijn kunst 
eist het oog op met kennis van de kunstgeschiedenis. 
Jan Vercruysse toont in Het Kabinet maar liefst vijf 
werken uit de reeks “Zelfportretten” uit de collectie 
van S.M.A.K. en twee werken uit een privécollectie.

Bij de belangrijke Spaanse kunstenaar Juan Muñoz 
(1953-2001) gaat het niet langer om de plastische 



vertaling van een lichaam naar een tastbaar ding. Zijn 
figuren staan voor een bepaalde menselijke conditie: 
vervreemding, verstomming, een bijna autistisch gebrek 
aan communicatie, eenzaamheid. Juan Muñoz ensceneert 
in zijn oeuvre een soort van theatrale situaties 
die doen denken aan het absurde theater van Samuel 
Beckett. Zijn Two Watchmen uit collectie van S.M.A.K. 
wachten - zoals veel van Muñoz’ creaturen - op niets 
en hebben ook niets te verwachten. Hun bewegingloze 
lichaam zit gevangen in het keurslijf van wat lijkt op 
een enorme jutten zak.

Het werk van Juan Muñoz behoort samen met dat van 
Jan Vercruysse en Stephan Balkenhol tot eenzelfde 
artistieke agglomeratie. Hun werk houdt bijzonder mooi 
stand omdat zij erin slagen/slaagden om een beeldtaal 
te ontwikkelen die rekening houdt met de erfenis van 
de kunsten en er tegelijk in lukten om hun beelden 
langs de val te leiden van modes en tijdsgebonden 
plastische uitdrukkingen.

Thomas Ruff (1958) is één van de bekendste 
fotografen van onze tijd die stamt uit de roemrijke 
fotografieschool van Bernd & Hilla Becher (Düsseldorf). 
Thomas Ruff maakte letterlijk school via zijn 
indrukwekkende, monumentale portretten die terecht 
omschreven kunnen worden als humane landschappen. 
Museumcultuur Strombeek/Gent toont niet alleen de drie 
monumentale portretten uit de collectie van S.M.AK. 
maar ook een selectie van zeven door hem gekozen 
werken uit de reeks “anderes Porträts” die hij maakte 
in de jaren negentig en waarin portretten tot stand 
kwamen via methoden van sampling. 

In de vitrine-patio staat sinds begin 2014 de bronzen 
sculptuur Reiter van de Duitse kunstenaar Stephan 
Balkenhol (1957) wiens werk wordt doordrongen van 
elementaire voorstellingen van de menselijke figuur via 
het gebruik van traditionele artistieke middelen zoals 
hout of brons. In dit tweede deel tonen wij bijkomend 
een kleine sculptuur die perfect kan doorgaan als 
“exemplarisch” voor zijn volledige sculpturale 
praktijk: de bronzen Frau staat er als een archetype, 
roer- en emotieloos, zoals dat bij al zijn op de 
mens gebaseerde sculpturen maar ook bas-reliëfs en 
tekeningen het geval is.

De in Brussel residerende Manon de Boer (1966) is 
de kunstenaar aan wie Museumcultuur Strombeek/
Gent ditmaal vroeg om een nieuw werk te produceren, 
resonerend met de werken in de tentoonstelling. 



In samenwerking met George van Dam produceert Manon 
de Boer de film Sequenza gebaseerd op de avant-
gardemuziek van Luciano Berio die op 1 april in 
Strombeek in première zal gaan in het kader van het 
“AnderzijdsFestival”.

In afwachting van die première tonen wij tijdens de 
expo de uiterst mooie film Dissonant - een film die zij 
ook presenteerde op de Documenta in Kassel (2012). 
Dissonant hoort thuis in een informele groep van 
filmwerken waarin muziek en interpretatie centraal 
staan: in Dissonant staat de muzikale nalatenschap  
van de Belgische vioolvirtuoos Eugène Ysaÿe centraal, 
en dan in het bijzonder een fragment uit zijn  
3 sonates for violin solo. Het stuk in kwestie is 
echter zelf maar heel kort te horen, helemaal aan 
het begin; daarna krijgen we een soloperformance te 
zien van danseres Cynthia Loemij, waardoor dit werk 
aansluiting vindt bij Manon de Boers informele reeks 
van portretfilms.

Jacques Charlier (1939) is diegene wiens werk in de 
drie delen van The Ever Changing Body te zien is. Na 
de magistrale presentatie van zijn vernissagefoto’s 
- waarin wijzelf in het theater van kunst en leven 
werden weerspiegeld als (soms) onbewust acterende 
acteurs - is Jacques Charlier ditmaal te gast met tien 
tekeningen uit de magistrale reeks Les Roses Tatouées.

lemm&Barkey & needcompany ten slotte voegen zich onder 
één van de meest spitante kunstenaarscollectieven van 
de laatste decennia. Jan Lauwers weet met Needcompany 
een thuishaven te blijven voor artistiek smeulend 
talent gaande van theater, dans, performance, rock, 
beeldende kunst etc. met een vrijheid die vandaag 
onbetaalbaar en/of nauwelijks gesubsidieerd geraakt! 
In de ondergrondse S-Studio en op de flatscreen in de 
tentoonstellingsruimte zullen tergend mooie beelden 
passeren van personen/situaties de recht uit het rijk 
van de rijke verbeelding stammen. Ellen Barkey over 
haar beeldtaal: “Menselijke figuren worden vormen, 
materie wordt lichaamsdeel, aarzeling wordt erotiek.”

Dit tweede luik houdt op een esthetiserende wijze 
het mensbeeld vast, gematerialiseerd in veelal 
sprakeloze schoonheid. Kunst op de drempel van de 
grote veranderingen in de wereld waar het centrum 
langzaam afbrokkelde en het lichaam via globalisering 
en mobiliteit te kampen had met problematieken van 
identiteit en fysieke broosheid.



De Duitse curator en kunstcriticus Ulrich loock 
herwerkte voor de gelegenheid één van de teksten die 
hij over deze periode schreef. Loock, die de jaren ’80 
actief meemaakte,  mag terecht beschouwd worden als 
een belangrijke getuige van die bewuste periode. Loock 
was directeur van de Kunsthalle Bern (1985-1997), van 
het Kunstmuseum Lüzern (1997-2001) en adjunct-directeur 
van het Museo Serralves in Porto (2003-2010), waar hij 
in 2006 co-curator was van de tentoonstelling The 80s: 
A Topology. Momenteel werkt hij als kunstcriticus en 
freelance curator in Berlijn. In zijn tekst Plaats, 
lichaam en beeld in de jaren tachtig pleit Loock voor 
een artistieke herwaardering van de jaren tachtig.

De samenstellers 
Luk Lambrecht en Lieze Eneman



PlaaTS, lIChaaM en Beeld
In de JaRen TaChTIg
Ulrich Loock

De Britse historicus Eric Hobsbawn betitelde de 
twintigste eeuw als “de korte eeuw”, en het einde 
ervan situeerde hij in 1989. In de kunstwereld 
geniet het laatste decennium van die eeuw weinig 
aanzien. In de afgelopen jaren ging de confrontatie 
met die periode gepaard met een zeker gevoel van 
onbehagen. Dat geldt bijvoorbeeld voor de twee 
nummers van Artforum (2003) die aan de jaren 
tachtig gewijd waren, of voor de catalogus van 
Flashback (2006), een tentoonstelling in het Museum 
voor Hedendaagse Kunst van Bazel, of voor andere 
pogingen om de bewuste periode te verwerken. Het 
lijkt erop dat de jaren tachtig bewust of onbewust 
de verantwoordelijkheid wordt toegedicht voor alle 
contradicties, teleurstellingen en onvervulde 
verwachtingen waarvan de hedendaagse kunst en cultuur 
doordrongen zijn. Het is bijvoorbeeld erg populair om 
de jaren tachtig te beschouwen als de periode dat de 
“markt” min of meer ongecontroleerd begon te groeien. 
De artistieke productie, zo stelt men, zwichtte voor 
het geld. Dat lag aan een geperverteerde heropbloei 
van de modernistische paradigma’s (autonomie van het 
kunstwerk, artistieke subjectiviteit, enz.) die zich 
materialiseerden als handelswaar, en dat gold vooral 
de terugkeer naar de schilderkunst. Er lijkt een 
overweldigend gevoel dat het in deze periode was dat 
alles begon dat nu zijn traumatiserende uitwerking 
laat voelen.

Om tegen deze afwijzing van een heel decennium in 
het verweer te komen, is het echter wenselijk om 
individuele werken uit die periode te bekijken. De 
geschiedenis is geen afgesloten ruimte die aan het 
heden voorafgaat. Het is eerder zo dat we in het 
verleden werken en momenten vinden die afstanden in 
de tijd kunnen overbruggen om ten slotte in onze eigen 
tijd retrospectief hun ware betekenis te verwerven. 
De term “hedendaags” verwijst dan niet langer louter 
naar wat samenvalt met de eigen tijd, maar naar 
wat zin verwerft in onze tijd – zelfs al is die 
betekenis moeilijk te vatten of glipt die ons steeds 
door de vingers. Ook kunstwerken uit het verleden 
zijn hedendaags als ze een cross-over mogelijk maken 
tussen heden en verleden. Als zodanig zijn ze een 



werkelijkheid en geen representatie.
Het is frappant dat die cross-over van heden en 
verleden, van aanwezigheid en afwezigheid, reeds 
weerspiegeld en gearticuleerd wordt in buitengewone 
werken die precies dateren van de jaren tachtig. 
In de werken die Reinhard Mucha op het einde van 
het decennium begint te maken, zien we precies 
een benadering van de geschiedenis als een cross-
over tussen heden en verleden: deze vitrinewerken 
documenteren, conserveren en projecteren in het heden 
vroegere werken die ontmanteld werden en nog louter 
in het geheugen bestonden. Een geheel ander soort 
historiciteit vinden we in de benadering van Thierry 
De Cordier wanneer deze beslist om in 2006 een werk 
te maken (niet: “hermaken”) uit de jaren tachtig, 
The Last One of the Standing Figures, waarbij hij 
duidelijk maakt dat hij geen “ontwikkeling” in zijn 
oeuvre ziet. Weer een heel ander voorbeeld is de 
cross-over van aanwezigheid en afwezigheid in het werk 
van Harald Klingerhöller: de schriftuur bepaalt de 
vorm van zijn sculpturen en in de sculptuur wordt de 
schriftuur belichaamd... Deze werken weerspiegelen een 
hedendaagse belangstelling voor het verleden, terwijl 
ze zelf geschiedenis schrijven. En hier vinden we 
meteen een van de redenen waarom de kunst uit deze 
jaren belangrijk is: precies deze kunst kan onze eigen 
historische houding verhelderen.

Onze “eigen tijd” wordt niet gekenmerkt door eenheid, 
en die eenheid ontbreekt ook in de jaren tachtig. Die 
periode wordt getekend door iets wat Theodor Adorno 
in zijn Ästhetische Theorie, verwijzend naar het 
verleden, ongeëvenaard helder en doortastend wist te 
formuleren (en vandaar dat deze zin zo vaak geciteerd 
wordt): “Het is evident dat wat betreft de kunst niets 
meer evidents is – niet wat betreft het innerlijke 
leven van de kunst, niet wat betreft de vraag hoe 
kunst zich tot de wereld verhoudt, en zelfs niet 
wat betreft het bestaansrecht van de kunst.” Volgens 
Adorno kenmerkt een fundamentele en tot op heden 
onoverkomelijke onzekerheid deze hele eeuw – de eeuw 
van het modernisme. Maar bij elk historisch moment 
van enig belang wordt die ontkenning van zekerheid 
geherformuleerd in verschillende constellaties. 
Vanuit dat standpunt zijn de jaren tachtig bijzonder 
geprivilegieerd, omdat ze een grootse en dramatische 
wending van de geschiedenis aankondigen, een wending 
die in deze vorm waarschijnlijk door niemand verwacht 
werd, maar die definitief de heersende geldigheid van 



de politieke, sociale en culturele constellaties van 
het “Westen” in vraag zal stellen. De eerste grote, 
ambitieuze tentoonstelling die poogde (en misschien 
ook faalde) om die herpositionering van de culturele 
bakens in kaart te brengen, was Magiciens de la 
terre (1989) in Parijs. In het jaar van de val van de 
Berlijnse Muur was dit één van de symbolische momenten 
bij uitstek, een culminatiepunt van de beslissende 
ontwikkelingen van de jaren tachtig. Daarna zou niets 
meer hetzelfde zijn.

Om het heden beter te begrijpen is het belangrijk de 
kunst te bekijken vanuit dat laatste en beslissende 
decennium van de “korte eeuw”, een decennium dat de 
ontbrekende vanzelfsprekendheid van de twintigste-
eeuwse kunst belichaamt. De kunst wil van het domein 
van de onzekerheid – dat haar volgens Adorno (zie 
hierboven) is toegewezen – haar woonplaats maken, 
evenals de plek waar kunst gearticuleerd wordt. 
De kunst “maakt aanspraak op” die pijnlijke en 
verontrustende onzekerheid en poogt er niet aan te 
ontsnappen.

Die eis sluit artistieke fenomenen uit die voor 
sommige waarnemers synoniem zijn geworden met de jaren 
tachtig: werken van kunstenaars die op verschillende 
plaatsen zich verenigden onder uiteenlopende namen 
– de Transavanguardia, Neue Wilde, Heftige Malerei, 
Nieuwe Figuratie, enz. – en die de steun kregen van 
verschillende critici. Wat problematisch is, is niet 
zozeer het fenomeen van de groepsvorming – hoewel dat 
veelzeggend is. Het is overigens duidelijk dat veel 
kunstenaars die zich bezighouden met de onzekerheid 
van de periode, als einzelgänger optreden. Wel 
problematisch is de antimodernistische reflex van een 
grote groep kunstenaars op het eind van de jaren 
zeventig/begin jaren tachtig om zich te verzetten 
tegen nieuw verworven zekerheden in een politieke 
en culturele context die wordt gekenmerkt door een 
gebrek aan vanzelfsprekendheid. Problematisch zijn 
ook de pogingen om opnieuw vaste grond onder de voet 
te krijgen via gewelddadige bewegingen of door een 
terugkeer naar lokale en regionale paradigma’s, het 
adopteren van figuratieve structuren, de herintroductie 
van een tactiele en visuele densiteit (kleur en 
materie), het opnieuw tot leven brengen van de 
mythe van (mannelijke) kunstenaar en het vertrouwen 
op gevestigde kunstcategorieën, waarbij vooral de 
schilderkunst belangrijk is.



Om te tonen hoe de nieuwe generatie kunstenaars van 
de jaren tachtig de last van de onzekerheid van hun 
tijd op zichzelf neemt, citeer ik nogmaals Adorno: 
“Omdat absolute vrijheid in de kunst, die steeds 
beperkt is tot het bijzondere, onverenigbaar is met 
de voortdurende staat van onvrijheid van het geheel. 
Binnen die context is de plaats van de kunst onzeker 
geworden.” De onzekerheid van de kunst heeft dus te 
maken met de plaats ervan. De plaats van de kunst 
heeft te maken met vat krijgen op deze kwestie. 
En hier zien we beslist verbanden met begrippen 
uit de jaren zestig en zeventig – van formele, 
objectgeoriënteerde “gebondenheid aan een site” 
tot de gematerialiseerde institutionele kritiek van 
kunstenaars als Daniel Buren of Michael Asher. 

Belangrijke kunstenaars uit de jaren tachtig 
verkondigen geen programmatische breuk met hun 
eigen afkomst, hoewel hun werken doorsneden worden 
met scheuren en kloven. Veel kenmerkender zijn de 
procedés van het zich worstelen door en het herwerken 
van premissen uit de recente geschiedenis, die 
echter niet passen in een “historische logica”, maar 
bepaald worden door omstandigheden, ontmoetingen en 
toevalstreffers. Jenny Holzer plaatst haar teksten 
– een erfenis van de taalkundige gerichtheid van de 
conceptuele kunst – in een oncontroleerbare stedelijke 
ruimte. Rodney Graham zorgt voor de reflectie van het 
fotografisch medium in de context van spectaculaire 
beelden. En de tentoonstelling van Reinhard Mucha 
krijgt de titel Astron Taurus (wat doet denken aan een 
ruimteschip).

De meest toegankelijke plaats – op de maatschappij 
als geheel heeft een kunstenaar geen vat – 
is de tentoonstellingsruimte, het museum. De 
tentoonstellingsruimte is de plaats waar het werk 
zich manifesteert, het raakvlak tussen de kunstenaar 
– en in de jaren tachtig wordt het grootste deel van 
de kunst nog steeds gecreëerd in de context van een 
individuele kunstpraxis – en het publiek. Kunstwerken 
geven vorm aan de onzekerheden en de problematiek van 
deze ruimte. Reinhard Mucha’s Astron Taurus (1981) 
wordt bevestigd aan het zwevende plafond van het 
modernistische gebouw (ontworpen door Philip Johnson) 
waarin de Kunsthalle Bielefeld is ondergebracht. 
Daardoor wordt de ruimte als het ware ondersteboven 
gedraaid; de plannen van die ruimte werd overigens 
gebruikt voor de constructie van het werk. 



De geschilderde tentoonstellingsruimtes van René 
Daniëls ondergaan een reeks metamorfoses om ten 
slotte te veranderen in een vlinderdas. Franz West 
reproduceert de tentoonstellingsruimte en verandert 
ze in een typisch museale situatie die bepaald wordt 
door de fragiele wanden van een geïmproviseerde 
architectuur en de suggestie om de geëxposeerde 
stukken vast te maken aan het eigen lichaam. De 
muurschilderingen van Ernst Caramelle aarzelen tussen 
het markeren van het architecturale hier en nu en 
de optisch-esthetische desintegratie ervan. Jan 
Vercruysse genereert de “plaats van het kunstwerk” met 
sculpturen die titels hebben als Atopie of Tombeau. 
De plaats van het werk is een non-plaats, een plaats 
zonder plaats, een uitgestelde plaats. Dergelijke 
constructies van een (kunst)plaats weerspiegelen de 
avant-garde pogingen om van de kunst over te gaan 
naar architectuur, en het falen van die pogingen. 
Ze bewaren een herinnering en geven vorm aan het 
bedrog van de geschiedenis. Dergelijke werken kunnen 
we dubbelzinnig of onbeslist noemen. Maar hun 
onbeslistheid is verbonden met scherpe formuleringen.

De “terugkeer van het object” in de jaren tachtig 
en de atopische aanwezigheid ervan is verbonden met 
de exclusie en afwezigheid van het lichaam. Niemand 
heeft ooit het boekenrek Inventaire (1989) van Jean-
Marc Bustamante gebruikt als boekenrek (het werk is 
geïnspireerd door een Bauhaus-meubelstuk). Niemand 
heeft ooit een boek genomen van Katarina Fritsch’ 
Bücherregal (1986). Franz West verzocht het publiek 
een Passstück vast te maken aan het eigen lichaam, 
maar voegde daaraan toe dat, als neurosen zichtbaar 
zouden zijn, ze eruit zouden zien als zijn Passstücke. 
Lili Dujourie’s draperingen vertellen ons net als de 
foto’s van James Welling – en het beeld oproepend van 
Leonardo da Vinci’s ongelofelijke tekeningen van plooien 
– over de essentiële afwezigheid van het lichaam en de 
daarvan losstaande autonomie van tactiele en uitdagende 
oppervlakken. Tamelijk laat in de jaren tachtig, 
wanneer de jaren negentig reeds in zicht komen, en 
onder andere geïnspireerd door de aidscrisis, zien 
we uiteindelijk de “terugkeer” van het ontbrekende 
lichaam in de figuratieve sculpturen van Robert Gober 
waarvoor zijn metaforische objecten model staan (de 
Sinks, Playpens, Cribs en Beds), of ook de Mannequins 
van Charles Ray. De terugkeer van het object op de 
plaats zonder plaats voor het werk, houdt verband met 
de terugkeer van het lichaam dat een gefragmenteerd, 
getraumatiseerd en gehybridiseerd lichaam is.



Dit zijn de vormen waarin de onzekerheid van de 
kunst omtrent zijn plaats gestalte krijgt in de jaren 
tachtig. De ontbrekende vanzelfsprekendheid van de 
kunst – die zelfs leidt tot een in vraag stellen van 
haar bestaansrecht – genereert beelden waarin de 
toeschouwer de broosheid van het hedendaagse bestaan 
kan herkennen.

Het terugvinden van de modaliteiten van het beeld is 
misschien wel een van de meest typische kenmerken 
van de kunst uit de jaren tachtig. Om zijn respect 
aan jazzsaxofonist John Coltrane te betuigen – 
Coltrane was een referentiepunt voor de Afro-
Amerikaanse cultuur – maakte David Hammons in 1989 
een installatie Chasing the Blue Train met een berg 
kolen en een speelgoedtrein (Coltrane: coal + train). 
Op een gelijkaardige manier vertrouwt Thomas Schütte 
op misverstanden en fouten die te maken hebben met 
taal, op taalkronkels en de suggestieve kracht van 
specifieke, soms banale objecten om dreigende of 
helende beelden te creëren in diverse media. Het 
gebruik van beelden voor werken waarin de ideeën van 
de minimal art en conceptuele kunst doorwerken, is 
geïnspireerd door wat sommige kunstenaars overhielden 
van de Transavanguardia en de Wilde Malerei.

In tegenstelling tot wat we lezen in de canonieke 
versie van de kunstgeschiedenis, is het vinden 
van manieren om het beeld te herontdekken na de 
voorafgaande “taalkundige bocht” van de conceptuele 
kunst, misschien wel de belangrijkste bijdrage van 
de (Amerikaanse) “pictures generation” (met Cindy 
Sherman, Louise Lawler, Richard Prince, maar ook James 
Welling, Matt Mullican en anderen). Het postmoderne 
discours beklemtoont het niet-scheppende karakter van 
hun voornamelijk fotografische werken (daarbij laten 
we Mullican even buiten beschouwing), het hernemen 
van reeds bestaande beelden en het vermijden van 
brede gestes, willekeur, het unieke, originaliteit 
en subjectiviteit, die steeds in goede banen worden 
geleid door Roland Barthes’ concept van de “dood 
van de auteur” (die moet nagestreefd worden om de 
“geboorte van de lezer” mogelijk te maken). Dit 
discours en de verwantschap daarvan met de artistieke 
productie hebben vooral in New York geleid tot een 
omvangrijke en diverse kunstproductie, maar tegelijk 
ook tot een theoretische vernauwing die slechts 
moeizaam weer breder kan gemaakt worden. Het zou 
best kunnen dat ook de Plaster Surrogates van Allan 
McCollum daarvan getuigenis afleggen. 



De hedendaagse blik kan echter in “afbeeldingen” 
uit die tijd een onverwachte picturale inventiviteit 
ontwaren, die niet opgemerkt werd in het aanvankelijke 
discours of beschouwd werd als secundair.

Het beeld van de kunst van de jaren tachtig is niet 
langer het beeld waartegen de minimal art en de 
conceptuele kunst zich keerden. Het is geen beeld 
van representaties. Het gaat om een reproductie (eens 
te meer van wat er reeds was) of een reorganisatie 
(van alles behalve wat er al was). In het afwijzen 
van het representatieve en het zich toe-eigenen van 
de werkelijkheid, ontmoeten twee ver van elkaar 
verwijderde concepten elkaar.

Deze tekst is een aangepaste versie van 
de inleiding tot The 80s. A Topology, 
ed. Ulrich Loock, tent. cat. Museu de 
Serralves (Porto 2006), 10-14.



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.

gerhard richter, mirror, 1986
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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.

JAn VeRcRuysse

het werk van jan vercruysse (1948) ontwikkelde zich 
vanuit het schrijven van poëzie - “een onderbouw” die 
vanaf 1974 “plaats” maakte voor visuele kunst. 
het werk van jan vercruysse is en blijft van groot 
belang omdat hij in de balancerende jaren zeventig 
en tachtig een visueel standpunt ontvouwde dat apart 
stond van de toenmalige drang naar taligheid in de 
kunst, het algemener worden van de dematerialisatie 
van het kunstwerk en van het gretig teruggrijpen naar 
schilderkunst waarin het gestuele gebaar en/of “een” 
retour naar de antieke wortels van de cultuur in de verf 
werden gezet. 
het werk van jan vercruysse evolueert langzaam in 
reeksen waarin de kunstenaar ruimte construeert/
ensceneert en waarin de blik een cultureel open 
draagvlak ervaart na te denken over de kunst en de 
plaats ervan (algemeen) binnen haar geschiedenis en 
receptie. 
jan vercruysse maakt kunst op basis van de kunst 
en laat de lectuur ervan bepalen door de mate van 
culturele openheid en competentie van de toeschouwer. 
het werk van jan vercruysse is “schoon” - behoort tot 
de schone kunsten en prikkelt het actuele taboe dat 
cirkelt rond het begrip “schoonheid”. 
op een haast hoofse wijze componeert jan vercruysse 
beelden die, hier specifiek in de selectie werken die 
museumcultuur strombeek/gent presenteert, zich 
op een aanlokkelijk kritische wijze verhouden tot 
fotografie en reproductietechnieken.
het oeuvre van jan vercruysse blijft in de gedachten 
dribbelen in beelden die de broze plaats van de 
kunstenaar en die van de kunst blijven insinueren en 
een plaats geven. 
Wat is een beeld en wat is een afbeelding en waarin 
ligt de uniciteit in tijden  van veelvuldige virtuele 
manipulaties van beelden?
de tijdsgeest heeft a priori geen vat op zijn werk; de tijd 
wel. Zijn kunst betekent één grote weigering om elke 
vorm van actualiteit een rol te laten spelen zodat de tijd 
bij de perceptie van zijn werk niet blijft “staan”. het werk 
van jan vercruysse laat de kloof aanvoelen tussen kunst 
als sociologisch hulpmiddel en kunst als exemplarische 
afbeelding van denkbeelden over het kunstwerk in relatie 
met de kunst en haar geschiedenis. 
het artistieke werk van jan vercruysse is een oeuvre; het 
werk haakt in elkaar als in een suite waarin en waarbij 
alle mogelijkheden van interpreteren blijven haperen 
in plaatsloosheid en zinvolle besluiteloosheid binnen 
het kader van de drukke wereld. het werk van jan 
vercruysse is geen manifest of statement; het is een ijle, 
zinnen-verheffende omgang met beelden die ooit heel 
mooi en treffend in een woord-beeld visueel werd in de 
prent Utopie/Atopie (1986). 



als een onderzoek en het kunstwerk als de formulering van 
een oplossing of minstens van een hypothese. 
nieuwe kunst diende verder te gaan dan de voorgaande, 
die op een reeks vragen een afdoend antwoord gegeven 
had. 
Zij was daarin gebonden aan een neopositivistische 
ideologie – het refereren aan wetenschappelijke 
modellen en modeltheorieën was daarvan een uiting. 
het kunstwerk diende een eenduidige, welbepaalde 
betekenis te hebben; haar dogmatisch geworden 
waarheidsgeloof (over kunst) leidde tot didactisme, en tot 
een historicistische kunstideologie (in bepaalde gevallen 
verbonden met een politieke eschatologie). 
deze nieuwe kunst is maniëristisch. Zij citeert en 
overstijgt het citaat en manipuleert het geciteerde. Zij 
maakt individuele verhalen, met figuren die behoren tot 
meervoudige culturele geschiedenissen – en persoonlijke 
geschiedenissen.
allegorisch en metaforisch, is zij theater dat meerduidige 
betekenissen en veelzinnige belevingen draagt. daarom 
is zij, hoewel omwille van de kunst ontstaan, open. 
Zij kent geen utopie, zij werkt niet voor de geschiedenis 
– zij is een reële metafoor tegenover het mislukken van 
de werkelijkheid.

het weigeren van het aanmeten van nut en doel aan 
de kunst werpt ons als toeschouwers in een open en 
naar ondraaglijk neigend nadenken over het beeld dat 
in het oeuvre van jan vercruysse wordt omgeleid naar 
motieven/ houdingen én constellaties die de cultuur en de 
kunstgeschiedenis (opnieuw) in rizomatische gedachten 
brengen. 
de kunst van jan vercruysse verhoudt zich tot de 
kunst waarbij het gebeuren in de wereld het kijken 
hooguit kleurt, tijdelijk herijkt en het kunstwerk op een 
permanente manier actualiseert zonder dat het kunstwerk 
daartoe willoos de aanleiding toe biedt. kunst verhoudt 
zich in dit werk tot theater: het “opvoeren” en ensceneren 
van fragmenten tot een constellatie die de afstand bewaart 
tegenover de wereld/ de realiteit.
museumcultuur strombeek/gent vindt het presenteren 
van een ensemble werken uit de periode 1979-1988 van 
jan vercruysse van zeer groot belang. deze uitmuntende 
werken getuigen van een intentie naar “stilte” met beelden 
die, in de meeste gevallen gebaseerd op fotografie, niet als 
fotografie werden gereproduceerd maar druktechnisch en 
op één exemplaar via offset. 
de zelfportretten, de meerdelige ensembles met beelden 
die verwijzen naar het vrouwelijk naakt, een uurwerk, oude 
schilderkunst, het boek ... samen met de zielprikkelende 
prent “je”… zijn kunstwerken die in zichzelf blijven en 
aan de ongerijmde schoonheid ongekende betekenissen 
(kunnen) verlenen. 
 “de schoonheid bezit haar eigen geheim. de kunstenaar 
toont zich in de spiegel en meet de tijd niet”.
een citaat van pier luigi tazzi uit zijn uitmuntend essay 
“portraits de l’artiste” in het boek Jan Vercruysse Portretten 
van de Kunstenaar uitgegeven door, gevaert/ludion, 1997
jan vercruysse/ ‘als je kunst ziet…’, het gewad, 1980 
de voorgaande kunst (de conceptuele kunst) was 
gekenmerkt door een vooruitgangsgeloof, dat kunst zag 



JAcques chARlieR

jacques charlier (1939) is de centrale en in 
de drie delen van The Ever Changing Body 
terugkerende kunstenaar. na de fantastische reeks 
“vernissagefoto’s” uit 1973/1974 in het eerste deel - 
waarin hij ons allemaal een spiegel van de tijd, onze 
geleefde tijd én van de kunstwereld voorhield - is hij 
nu te gast met een aanlokkelijke reeks tekeningen Les 
Roses Tatouées. Ze worden gepresenteerd op een al 
even verleidelijke “roze” geschilderde muur. 
jacques charlier is als kunstenaar een kameleon; hij 
verandert van stijl vanuit een kritisch oogpunt, maar 
ook vanuit zelf-zorg om te blijven ontsnappen aan de 
dodelijke kwaal van de “”routine”. 
binnen The Ever Changing Body was/is hij de geknipte 
kunstenaar die aangeeft dat alles in beweging blijft, 
dat alles en ook in de kunst qua belang en prestige 
heel snel kan verdampen en dat het artistiek bezig zijn 
verknoopt moet (kunnen) blijven met de noodzaak 
van het moment van het zich in alle vrijheid (kunnen 
blijven) uitdrukken van mens-beelden en visies. het is 
om die reden in het oeuvre van jacques charlier heel 
merkwaardig dat via het zappen in en tussen stijlen 
zijn werk blijft zorgen voor verwarring en zachte 
controverse. hij behoort tot een generatie kunstenaars 
waarin, zoals ook bij het werk van jef geys (het geval 
is), een strategie wordt toegepast die vertrekt vanuit 
het oeuvre zelf dat wordt gezien als een “depot”, als 
een “ever going landscape” waarin naar hartenlust 
wordt geplukt en op een anachronistische manier 
wordt gemonteerd zodat “men” geen vat meer heeft op 
een oeuvre omdat het niet meer logisch-lineair lees- én 
vatbaar is. 
jacques charlier opereert als een kunstenaar/vos 
en legt niet zelden - door zelf via het gebruik van 
een pseudoniem in de huid te kruipen van een 
kunstcriticus - de inhoudelijke oppervlakkigheid aan 
de kaak waarmee de kunst vandaag gelegitimeerd én 
verkocht wordt. 
Les Roses Tatouées is in se een fantastische reeks 
tekeningen met “weerhaakse” referenties pendelend 
tussen high en low art. de tekeningen schipperen 
tussen de populaire en klassenoverschrijdende 
tatoeages die mensen op hun huid als een stempel/
brandmerk aanbrengen; als een vermeende eeuwig 
durende trouw aan iets of aan iemand ...   
tatoeages evolueren mee met de tijd van de huid; het 
zijn permanente bodykunstwerken met heel intieme 
boodschappen en/of herinneringen die niet in één 
trek weg te wissen zijn.
tatoeages zijn symbool van een bepaalde cultuur 
om wat een mens “lief” is letterlijk op de huid te 
(be)houden. de tatoeages op papier van jacques 
charlier verbinden de wereld van vlees en tekening 

met de gedachte aan het tekenen naar model op een 
kunstacademie. 
de vrijheid van expressie én de onverbiddelijkheid van 
een tatoeage weet jacques charlier hier in zijn tien 
tekeningen perfect samen te brengen met het steriele 
van de kunstacademie, waarmee hij al heel zijn leven 
in de clinch ligt. ben je “met name” een kunstenaar 
na een vierjarige opleiding aan een kunstacademie ?... 
Zelf verwijst jacques charlier met Les Roses Tatouées 
naar een toneelstuk The rose tattoo uit 1951 van de 
amerikaanse schrijver tennessee Williams waarin een 
tatoeage van een roos een belangrijke rol speelt. het 
toneelstuk werd in 1955 de basis voor de gelijknamige 
film van regisseur daniel mann, een film die met 
een oscar werd bekroond. auteur Williams was erg 
gefascineerd door de roos als symbool van de liefde 
maar ook als een algemeen mysterieus teken in het 
leven.
natuurlijk komt hier in deze reeks tekeningen ook 
marcel duchamp even om de hoek kijken; de reeks 
foto’s die marcel duchamp vanaf 1921 samen met 
zijn spitsbroeder man ray maakte “rrose sélavy”, 
was niet alleen de visualisering van het alter-ego van 
marcel duchamp maar ook dé toespeling op het feit 
dat iedereen een onbepaald stuk man/vrouw in zich 
draagt. 
de talige spelen van marcel duchamp zijn 
legendarisch en in “rrose sélavy” schuilt uiteraard 
“eros, c’est la vie” én als de meest invloedrijke 
kunstenaar (ooit) op een dag spreekt over “arroser la 
vie” dan betekent dat niet meer of niet minder dan 
een ode en een “toast” op de kunst en het leven.



bij de reeks Les Roses Tatouées gaf galerie etienne 
tilman in 1993 een mooi verzorgde publicatie uit – te 
zien in de kast “a book affair” - een kleine publicatie 
waarin jacques charlier zelf een korte “résumé” 
schreef: 

het zijn geen tekeningen
het zijn beelden
het zijn geen ideeën 
het zijn clichés
het zijn geen teksten 
het zijn woorden 
het zijn geen afbeeldingen 
het zijn assemblages
het zijn geen clichés 
het zijn opstellingen
het zijn geen woorden 
het zijn suggesties 
het zijn geen assemblages 
het zijn verspreidingen 
het zijn geen opstellingen 
het zijn trucages
het zijn geen suggesties 
het zijn lokmiddelen.

jacques charlier 
jan/feb. 1993 

“mijn weigering één enkele identiteit aan te nemen, 
zorgde ervoor dat ik afstand kon nemen van de valse 
logica van het systeem”. 
“vanaf het ogenblik dat ik mij realiseerde dat een 
machtsorgaan zoals een academie een esthetische 
vorm kon opdringen was ik ervan overtuigd dat ik in 
zo een systeem niet kon werken. ik kan onmogelijk 
een vooropgestelde esthetiek volgen. de oplossing ligt 
voor mij in de spot en de humor”.
jacques charlier in gesprek “aktuele kunst in belgië /
19 portretten” in museum van hedendaagse kunst, 
gent, 1979

MARie-Jo lAfontAine

marie-jo lafontaine (1950) wordt beschouwd als één 
van de belangrijkste exponenten van de (belgische) 
videokunst in de jaren tachtig. meedrijvend op 
het toenmalige elan en de groeiende invloedssfeer 
van de videokunst wordt zij in 1987 (als enige belg 
samen met jan vercruysse) uitgenodigd om deel te 
nemen aan de achtste documenta in kassel, waar 
ze het gezelschap krijgt van verschillende andere 
videokunstenaars waaronder klaus vom bruch, ulrike 
rosenbach, nam june paik en jochen gerz. de 
achtste editie was de eerste documenta die dit soort 
grote video-installaties een belangrijke plaats gaf, wat 
duidelijk aantoont dat het medium op dat moment 
steeds meer aan aanhang won (wat gepaard ging met 
een groeiende institutionalisering). die deelname aan 
de documenta in 1987 betekende de internationale 
doorbraak voor marie-jo lafontaine die op dat 
moment reeds een belangrijke appreciatie in eigen land 
genoot. 
reeds eind de jaren zeventig zet marie-jo lafontaine 
haar eerste stappen binnen de videokunst. na haar 
opleiding aan la cambre in brussel legt zij zich toe op 
de textiel- en weefkunst  Ze laat zich vooral inspireren 
door het werk en gedachtegoed van de minimal art 
van o.m. robert ryman en brice marden, wiens 
ideeën over kleur ze vertaalde in monumentale reeksen 
geweven, monochrome werken. 

in 1978 maakt marie-jo lafontaine haar eerste 
video-installatie: La Batteuse de Palplanches. op 
zeven horizontaal en zeven verticaal gestapelde 
monitoren toont ze het beeld van een rij van stalen 
palen die geleidelijk in de grond worden gestampt 
onder de regelmatige (oorverdovende) stoten van een 
mechanische heimachine. 
hoewel het beeld sterk aan de minimal art doet 



denken en dus nog stevig verankerd is in de interesses 
die marie-jo lafontaine in de jaren daarvoor had laten 
blijken, bevat La Batteuse de Palplanches in de kiem 
reeds de vormelijke en thematische elementen die de 
jaren daarna sterker tot uiting zullen komen, zoals 
de sterke fysieke kracht van het beeld die nog wordt 
opgedreven door de specifieke installatie ervan in de 
ruimte en de schemerzone tussen geweld en erotiek.
in de daaropvolgende jaren komen verschillende 
werken tot stand waarin die thema’s nadrukkelijker 
vorm krijgen. de menselijke driften waarop La 
Batteuse de Palplanches reeds alludeerde, worden 
nu uitgewerkt in de vorm van concrete menselijke 
confrontaties. men ziet ze o.a. in de vorm van 
gevechtssporten in Round around the Ring uit 1981 
(boksen) en La Voix des Maîtres uit 1983 (kendo) 
en sado-masochisme in His Master’s Voice uit 1983 - 
werken die universele onderwerpen zoals territorium, 
verlangen, verleiding, dreiging en conflict thematiseren 
en omzetten in een spannend visueel spel. 
in 1984 maakt marie-jo lafontaine de 
indrukwekkende video-installatie A las cinco de la 
tarde die zich sinds de tentoonstelling Initiatif d’Amis 
(1986) in de collectie van het s.m.a.k. bevindt en 
waarvan de kunstenares voor deze tentoonstelling een 
nieuwe adaptatie realiseerde.
de oorspronkelijke video-installatie bestaat uit 
15 monitoren op 15 zwartgeverfde stèles die 
staan opgesteld in de vorm van een cirkelvormige 
arena. op die monitoren  worden beelden van 
flamencodanseressen afgewisseld met beelden van 
een stierengevecht. de herhaling van de beelden 
met een nauwelijks waarneembare tijdsdecalage 
tussen de verschillende schermen brengt een zeer 
geconcentreerde waarneming teweeg. 

A las cinco de la tarde ontleent zijn titel aan het 
gelijknamige gedicht dat de spaanse dichter en 
toneelschrijver federico garcia lorca in 1935 
schreef ter nagedachtenis van de omgekomen torero 
ignacia sanchez mejias. vijf uur in de namiddag is 
in andalusië het uur waarop traditioneel de siësta 
wordt beëindigd en het stierengevecht  begint. op 
dezelfde manier als die waarop de danseressen hun 
publiek trachten te verleiden met hun wervelende 
rokken, beweegt de matador zijn cape gracieus rond 
het rivaliserende dier. Zowel de danseressen als de 
matador gebruiken hun macht om te verleiden en te 
onderwerpen. terwijl de danseressen in crescendo 
met hun hielen op de vloer stampen, bereikt ook de 
spanning in het andere kamp een hoogtepunt. door 
de monitoren in de vorm van een spiraal op te stellen, 
wordt de kijker opgeslorpt in een vortex – symbool 
voor de existentiële strijd van de mens.
Wat opvalt is het technische meesterschap van 
marie-jo lafontaine. haar gesofisticeerde beeld- en 
klankmontages springen vooral in het oog omdat 
ze worden geproduceerd amper 10 jaar na de eerste 
generatie videokunst die aan het begin van de jaren 
zeventig opkwam samen met de introductie van de 
portapak-videocamera in belgië. marie-jo lafontaine 
behoort dan ook tot een generatie videokunstenaars 
die de formeel-technische mogelijkheden van het 
medium tot het uiterste verkende en aanwendde. 
de technologie ontwikkelde snel en liet daardoor 
een grotere controle over het beeld en de montage 
toe. die snelle technologische ontwikkeling (die 
er vandaag voor dat het werk terechtkomt in een 
moeilijke spiraal van conservatie en digitalisatie) en de 
exponentiële groei van de televisie gaven kunstenaars 
toegang tot de nodige productiefaciliteiten. heel vaak 
konden zij terecht bij de nationale televisieomroep, 
zoals de Zdf in duitsland, channel four in groot-
brittannië en la sept in frankrijk. ook in belgië 
zochten de nederlandstalige televisieomroep brt 
en de franstalige rtb regelmatig toenadering tot 
de videokunst en experimentele film en stelden hun 

marie-jo lafontaine, la batteuse de palplanches, 1978



studio’s daarom graag ter beschikking van jonge 
artiesten. ook marie-jo lafontaine maakt in die 
periode van de faciliteiten van de franstalige omroep 
gebruik waar ze in de stilte van de nacht aan haar 
producties werkt.
na ruim twee decennia van visuele ascese en 
“verschraling” van het beeld (onder toedoen van o.m. 
concept en minimal art, minimal art) steekt er in de 
jaren tachtig duidelijk een vernieuwde belangstelling 
op voor de esthetiek van het beeld en de individuele 
expressie. ook marie-jo lafontaine drijft mee op die 
golf. haar esthetiek is er één van zinnelijke rijkdom, 
immersieve installaties en somptueuze  “schone” 
beelden waarvan de inhoud wordt ondersteund en 
geactiveerd door de installatie en de muziek.
A las cinco de la tarde wordt voor het eerst getoond 
in het stedelijk museum van amsterdam in 1984. 
Wanneer marie-jo lafontaine in 1985 de installatie 
toont in de londense tate gallery bezoekt de britse 
schilder francis bacon de tentoonstelling en vertoeft 
hij ruim een uur bij de installatie.

stePhAn BAlkenhol 

de duitse beeldhouwer stephan balkenhol (1957) 
speelde een prominente rol in de revival van de 
figuratieve beeldhouwkunst in de jaren tachtig. 
balkenhol studeerde beeldhouwkunst aan de 
hochschule fur bildende kunste te hamburg waar 
hij school liep bij de minimalistische beeldhouwer 
ulrich rückriem. vanaf het midden van de jaren 
tachtig begint stephan balkenhol zijn befaamde, bijna 
naïef aandoende beschilderde sculpturen in hout en 
brons te produceren. statige verschijningen zonder 
al te veel schwung en met een haast naïef, maar 
tijdloos voorkomen. het zijn figuren met individuele 
gelaatstrekken, zonder dat we echter kunnen spreken 
van  portretten. het zijn eerder onopvallende 
verschijningen die zich steevast in een soort van 
gespannen rust bevinden. balkenhol is een “echte” 
beeldhouwer in de traditionele zin van het woord: 
een ambachtsman die het hout doorklieft met hamer 
en beitel. door de beelden te beschilderen, doen ze 
denken aan de tradities van polychrome beelden, maar 
de sculpturen van balkenhol zijn ruwer, meer onaf. 
het zijn ongepolijste figuren waarbij de nerven en de 
groeven zichtbaar zijn gelaten en het naakte hout door 
de verf zichtbaar is. 
“ik ben tot de vaststelling gekomen dat de kunst 
eigenlijk altijd realistisch geweest is, maar dat 
het werkelijkheidsbeeld van de mens zich in elk 
tijdperk omgevormd heeft. de romeinen waren 
zeer vergelijkbaar  met onze tijd, het leven was sterk 

georganiseerd en materiële goederen namen een 
belangrijke rol in – een levensgevoel gericht op het hier 
en nu. dat ziet men aan hun sculpturen: ze zijn zo op 
zichzelf, dat ze ons soms existentialistisch beroeren  en 
dan weer zo hol, zo leeg, als gipsafgietsel. in elk geval 
heeft de kunstenaar de dingen zo afgebeeld zoals hij ze 
gezien heeft.”

“het gaat mij in de grond om een concentraat. ik 
wil alles in één maal: zinnelijkheid, uitdrukking, 
maar ook niet teveel, levendigheid maar geen 
oppervlakkige babbelachtigheid, monumentaliteit, 
maar geen anekdote, humor, maar geen woordspeling, 
zelfironie, maar geen cynisme. en in de eerste plaats 
een schone, stille, bewogen, veel- en nietszeggende 
figuur. de figuur zal boven u uitgroeien, zal u dingen 
over u en over andere dingen vertellen, zonder dat 
u halsbrekende toeren hoeft uit te halen of gekke 
(pijnlijke?) gezichten te trekken.

op de vraag of hij niet steeds hetzelfde beeld maakt 
(een vaak gehoorde kritiek) antwoordt balkenhol: “ik 
denk dat dit hoofdzakelijk een vraag is naar iemands 
persoonlijkheid en iemands persoonlijke temperament. 
de hoofdzaak is toch dat de mens uitzoekt wat 
men wil en dat men dat dan zo helder mogelijk tot 
uitdrukking tracht te brengen. men heeft mensen die 
elke dag iets anders willen en ik wil over een langere 
tijdpanne hetzelfde. dat is toch niet verwerpelijk. ik 
beperk mij ook bewust in bepaalde opzichten, omdat 
ik het moe ben, die constante behoefte naar het 
nieuwe. die veranderingen vinden meestal toch aan de 
oppervlakte plaats. de fundamentele dingen zijn niet 
zo veel veranderd sinds mensenheugenis eigenlijk. ik 
denk ook dat het niet slecht is om over de jaren heen 
te variëren en te differentiëren wat essentieel is, dat de 
dingen die daaruit voortkomen goed zijn. natuurlijk is 
het begin van een ontwikkeling altijd spannend, zowel 
in de liefde als in de kunst. ik heb geen angst om uit 
een bepaald stelsel te treden, ik ervaar die continuïteit 
als noodwendig. ik weet niet of het ten eerste mogelijk 
ten tweede wenselijk is om uit zijn huid te sluipen. 
en heeft het ook niet daarmee te maken, dat het 
vervelend is wanneer een mens driemaal een mop 
vertelt. ik wil geen nieuw moppen vertellen. bach 
heeft elke zondag een nieuwe cantate voorgelegd, dat 
waren toch ook geen nieuwe oude moppen. ik ben 
in de grond veeleer op zoek naar een kunst van de 
continuïteit. het is ook niet zo dat ik voortdurend 
figuren beeldhouw die dezelfde zijn als de eerste. 
Wanneer ik twintig sculpturen gemaakt heb, dan 
is het veeleer een “figuur” daaronder, die is in ieder 
geval ergens verschillend, belicht een ander aspect – 
dat komt op hetzelfde neer, maar dat ik ook wat ik 
betracht.”



JuAn Muñoz

juan muñoz wordt in 1953 in madrid geboren 
en groeit dus op onder het dictatoriale regime van 
generaal franco. halfweg de jaren tachtig treedt  hij 
op het artistieke voorplan en wordt daarmee de eerste 
spaanse beeldhouwer die in beeld kwam na de dood 
van franco in 1975. hij zal samen met onder meer 
kiki smith, Thomas schütte, katharina fritsch, 
stephan balkenhol, charles ray, ron mueck, marc 
Quinn en robert gober deel uitmaken van een 
generatie amerikaanse en europese kunstenaars die 
zich engageren voor een terugkeer van de figuratieve 
beeldhouwkunst. een behoorlijk in het oog springende 
beweging ten tijde van de jaren tachtig en negentig 
waarin men zich nog steeds tegen die idee verzette. 
in muñoz’ eerste werken (vanaf 1983) vormt 
architectuur een belangrijk leitmotief en maakt hij 
vooral kleine gelaste architecturale sculpturen. het zijn 
vaak evocaties van wachttorens, minaretten, balkons, 
trappen, een spreekgestoelte of een voedingstafel 
voor vogels. Zoals bijvoorbeeld de vroege sculptuur 
If Only She Knew uit 1984: een voorstelling van een 
langwerpige, metalen wachttoren met op de top 
van de toren een dicht opeengepakte groep van ruw 
gebeeldhouwde, houten figuren. de roofdierachtige 
wachters lijken in de val gezet en getransformeerd in 
clowneske voyeurs. 
maar er is in die periode ook sprake van meer 
grotere, ruimtelijke installaties. door bijvoorbeeld 
een stalen balkonbalustrade op te muur te bevestigen 
(zoals in Chambres d’Amis in 1986) evoceert 
muñoz een alledaagse stedelijke omgeving binnen 
de tentoonstellingscontext. die vroege sculpturen 
transformeren onze zin voor de omliggende ruimte en 
creëren een sterk theatrale ruimte.
dat gevoel voor mise-en-scène is (althans ten dele) 
gebaseerd op de studie die muñoz in zijn studententijd 
doet naar de minimal art van kunstenaars als donald 
judd en carl andre. hoewel hijzelf op termijn de 
abstracte beeldhouwkunst omruilt voor een figuratieve 
vorm, blijft de dynamische, drieledige relatie tussen 
de kijker, het object en de omliggende ruimte hem 
fascineren.
de eerste menselijke figuren bij muñoz, die in de 
tweede helft van de jaren tachtig hun intrede doen, 
zijn afgeleid van vaudeville theater: buiksprekers, 
illusionisten, ballerina’s, acrobaten, enz. vele van 
hen hebben een buitengewoon fysiek voorkomen 
en vertonen vormen van deformatie: handen zijn 
vervangen door bellen en scharen, benen zitten 
gevangen in een mal. veeleer dan een terugkeer naar 
figuratie in de klassieke zin gaat het muñoz om de 
tastbare verbeelding van een menselijke conditie.

vanaf de jaren negentig worden de creaturen, waarvan 
de onderste helft omhuld wordt en die op de grond 
gehouden worden door een zware, sferische basis vaak 
samengebracht in suggestieve choreografieën van 
theatrale aard. Werken die vaak omschreven worden 
als tableaux vivants waarin de beweging is stilgezet, de 
tijd is opgeschort en de ervaring is onderbroken.
muñoz ziet twee uitdagingen: “aan de ene kant is er 
de onbeweeglijkheid van de sculptuur die voor mij een 
onverklaarbaar enigma blijft.” “aan de andere kant”, 
stelt hij, “vormt de representatie van beweging en het 
gesticuleren binnen die verstilling een uitdaging die 
oneindig fascinerend is”.
de werken halen hun narratieve kracht vooral uit de 
stiltes die gegenereerd worden uit de gebaren en de 
blikken tussen de figuren. de figuren lijken nu eens 
ontroerend, grappig, inoffensief en dan toch weer 
bedreigend. Ze weigeren te verraden wat de kijker moet 
denken of voelen.
muñoz vindt inspiratie in de literatuur, architectuur, 
mythologie, filosofie, muziek, film, poëzie en het 
theater. jorge luis borges, samuel beckett, luigi 
pirandello zijn vaak geciteerde referenties. net als 
zij probeert ook muñoz de vinger te leggen op “het 
absurde theater van het menselijk bestaan”. meermaals 
spreekt hij ook zijn bewondering uit voor de franse 
pointillist georges seurat en diens portretten 
van eenzaamheid, vervreemding, isolatie en non-
communicatie zoals un dimanche après- midi sur l’île 
de la grande jatte (1886) en baders bij asnières (1884) 
waarin elke figuur binnen zijn eigen ruimte van stilte 
is geplaatst.

georges seurat, un dimanche après-midi sur l’île de la 
grande jatte



Two Watchmen (1993) uit de collectie van s.m.a.k., 
waarin twee figuren hoog boven de bezoeker 
uittorenen, is een voorbeeld van die tragisch-absurde 
visie. in die sculptuur opnieuw het vroege motief van 
de wachttoren. ook hier brengt muñoz een intrigerend 
“spel” op gang van kijken en bekeken worden. net 
zoals in de andere sculpturen van muñoz lijken ook 
deze twee wachters getroðen door eenzelfde vorm van 
verblinding. dit mondt uit in een stilzwijgend, elusief 
schouwspel dat ons eens te meer terugwerpt op onszelf.
juan muñoz overlijdt in 2001 op 58-jarige leeftijd ten 
gevolge van een hartaanval.

thoMAs Ruff

Thomas ruff werd in 1958 in het duitse Zell am 
harmersbach geboren. van 1977 tot 1985 studeerde 
hij aan de kunstakademie van düsseldorf, waar 
hij les kreeg van bernd becher (1931-2007) die in 
1976 als eerste professor fotografie aan een duitse 
kunstacademie werd benoemd. medestudenten waren 
onder meer de fotografen andreas gursky, candida 
höfer, en Thomas struth en de beeldhouwers Thomas 
schütte, reinhard mucha, katharina fritsch.
samen met zijn partner hilla (1934) stond bernd 
becher aan de basis van een nieuw soort fotografie 
dat zich eenvoudig laat samenvatten: zwart-wit, 
een bescheiden formaat, serieel, frontaal, egaal 
belicht, principiële scherpte. het is een formeel-
esthetische fotografie die gekenmerkt is door de 
neutrale, beschrijvende, terughoudende stijl en een 
methodische strengheid met één doel: de subjectiviteit 
van de fotograaf uitschakelen. Wanneer ruff in 
1978 kennis maakt met het werk van de bechers, 
veroorzaakt dat bij hem zo’n shock dat hij zijn camera 
één jaar lang aan kant legt. van de bechers zal ruff 
later zijn strikte fotografische methode erven. die 
methode laat ruff voor het eerst los op een reeks 
interieurs (1979-1983). een fotografische studie van 
de petit bourgeois-omgeving waarin hij opgroeide. de 
reeks toont details van zijn kamer in düsseldorf en 
van de interieurs die hij kende van jeugdvakanties in 
het Zwarte Woud.
omstreeks 1980 beslist hij om een reeks portretten 
van vrienden en kennissen te maken. een opvallende 
onderwerpskeuze want dat genre was volledig 
afwezig binnen zijn opleiding aan de academie van 
düsseldorf. ruffs opzet: een reeks van honderd 
portretten maken die een officieel portret schetsen 
van zijn generatie.
ruff: “toen ik begon met de portretten, was dat 
vanuit de vaststelling dat we aan het einde van de 
twintigste eeuw leven, in een geïndustrialiseerd 

westers land. dat ons leven zich niet langer afspeelde 
bij kaarslicht in grotten. in onze omgeving was 
alles helder verlicht – zelfs de parkeergarages. 
overal waren er bewakingscamera’s en we werden 
voortdurend in het oog gehouden. toen ik in 1981 
de portretten begon te maken, waren mijn vrienden 
en ik erg nieuwsgierig naar wat er in 1984, het jaar 
van george orwell, zou gebeuren. Zouden zijn 
ideeën werkelijkheid worden? dat was reeds deels 
zo, want in duitsland had je de gebeurtenissen 
rond de rote armee faction die aanslagen planden 
– en in enkele gevallen ook pleegden - op politici 
en industriemagnaten (…) dat veroorzaakte grote 
zenuwachtigheid bij de politie: er werden veel 
controles gehouden en we werden vaak gevraagd om 
onze paspoorten te tonen. 
mijn idee was om een heel egale belichting te 
gebruiken in combinatie met een groot formaat, 
opdat je elk detail van het gezicht van de 
geportretteerde zou kunnen zien. ik wou ook niet 
dat de geportretteerde enige emotie liet zien. ik vroeg 
hen om zelfverzekerd in de camera te kijken, maar 
ook dat ze zich bewust waren van het feit dat ze 
gefotografeerd werden, dat ze in de camera keken.
 ik wou dat de foto’s zouden gelijken op de foto’s 
op de paspoorten, maar zonder de bijkomende 
informatie, zoals het adres, de religie, het beroep of 
voorgaande veroordelingen.”
aanvankelijk gefotografeerd in zwart-wit en 
op klein formaat schakelde ruff al snel over op 
kleurfotografie met een monochroom gekleurde 
achtergrond. in 1986 begint hij te experimenteren 
met grote formaten. die schaalvergroting volgt op de 
vaststelling dat in het geval van de kleine formaten 
de foto geïdentificeerd werd met de persoon “achter” 
het portret. ruff wou dat de interface duidelijk was: 
het medium moest volgens hem vervat liggen in de 
foto.
die vergroting drijft hij door om te eindigen bij het 
monumentale formaat van 210 x 160 cm (het grootst 
mogelijke formaat op dat moment). de portretten 
zijn gebaseerd op dezelfde strikte parameters als 
de interieurs: de persoon wordt gefotografeerd tot 
aan de schouders, in dagelijkse kledij en met een 
neutrale gezichtsexpressie. omstreeks 1987 wordt de 
gekleurde achtergrond achterwege gelaten en kiest 
ruff voor een neutraal witte achtergrond.
na de portretten volgen nog meer reeksen: Haus 
(1987–91), een serie façades, Sterne (1989), afgeleid 
van beelden die hij verkreeg van het astronomische 
instituut van de ruhr-universität in bochum, 
Zeitungsfotos (1990–91), eveneens gebaseerd 
op geapproprieerd beeldmateriaal, in dit geval 
nieuwsbeelden die werden opgeblazen en ontdaan 
van hun onderschrift, Blaue Augen, waarin hij de 



ogen van de vroegere portretten blauw inkleurde, 
Nachtbilder, Stereo…
in 1994 volgt de reeks andere Portäts waaruit we hier, 
in samenspraak met de kunstenaar, zeven werken 
tonen. dat om het concept van de tentoonstelling 
te nuanceren en erop te wijzen dat kunstenaars 
(meestal) niet gereduceerd kunnen worden tot een 
bepaalde periode en dat sommige vraagstukken ook 
doorwerking vinden in later werk.
toen ruff in 1992 begon te experimenteren met 
de productie van samengestelde portretten, stootte 
hij op de minolta montage unit, een beelden 
genererende machine, door de duitse politie gebruikt 
om daderprofielen op te stellen. door de eenvoudige 
combinatie van een spiegel en vier portretten die 
“gevoed” werden aan de machine kon een composiet 
beeld verkregen worden. aanvankelijk was ruff van 
start gegaan met de reconstructie van gezichten, 
maar hij vond het interessanter om artificiële 
gezichten te produceren die niet bestaan, maar die 
zouden kunnen bestaan. hij wou met dat soort van 
manipulatie werken, maar zonder de technieken 
te gebruiken die daarvoor gebruikt waren in de 
loop van de geschiedenis van de fotografie (double 
exposure, retouches, ingrepen in de donkere kamer 
en meer recent digitale toepassingen). met zo’n 
minolta montage unit, ontleend bij de berlijnse 
politie, maakte ruff combinaties van zijn vroegere 
portretten, wat resulteerde in een intrigerende reeks 
fantoombeelden. 
daarop volgend produceert ruff de reeksen Retuches 
(1995), Plakate (1196), nudes (sinds 1999), … 

achter die diversiteit aan onderwerpen schuilt een 
technisch-formeel onderzoek met betrekking tot het 
fotografische beeld dat wordt ingegeven door zeer 
concrete vraagstukken met veelal een onmiddellijke 
link naar de actualiteit. die link met de actualiteit  
wordt gemakkelijk verward met modegevoeligheid. 
De Nächte, een reeks van 62 beelden geproduceerd 
tussen 1992 en 1996, geeft een beeld van verlaten, 
nachtelijke locaties: lege gebouwen, passages, pleinen 
in de onmiddellijke omgeving van düsseldorf 
en later europa. die reeks werd gebaseerd op de 
televisiebeelden van de nachtelijke raids die de vs 
uitvoerde in bagdad tijdens de golfoorlog. die 
beelden werden gemaakt met ‘night vision camera’s’  
en waren via televisie bijna live te volgen. 
ook de nudes- de jpeg-reeksen, waarin hij 
onderzoek pleegt naar de digitale fotografie, hebben 
een sterke basis in de huidige beeldcultuur. 
ruffs standpunt is in dat opzicht vergelijkbaar met 
dat van de schilder gerhard richter. gevraagd naar 
het schijnbaar ontbreken van een onmiddellijk visuele 
connectie tussen zijn schilderijen, antwoordt die: 
“... voeg daaraan toe dat de verschillen louter 
artificiële verschillen zijn: de basisintentie is dezelfde 
gebleven all through. (...) en dat is: uit te testen 
wat gedaan kan worden met schilderkunst: hoe ik 
vandaag kan schilderen, en bovenal wát ik vandaag 
kan schilderen. of, om het anders te stellen: de 
voortdurende poging om mezelf voor te stellen wat er 
aan de hand is.”



ook als humane “portretten” te projecteren op 
de “inlevingswereld” van de toeschouwer als een 
amalgaam van steekhoudende “details de route” uit 
het leven én handelen. 
het oeuvre van manon de boer ontwijkt het grote 
gebaar of monumentaliteit, ook de presentatie 
blijft meestal intiem en in een 1/1 relatie met de 
toeschouwers zoals dat gebeurde met haar bijdrage 
op documenta (2012), alsook in cc strombeek met 
de projectie van haar video in een daartoe gebouwde 
mini-cinema. 

uit een gesprek tussen pieter van bogaert en manon 
de boer:
De toeschouwer is wel heel belangrijk voor jou. Je geeft 
veel, maar je vraagt ook veel van je kijkers en luisteraars. 
Daar is het gegeven van de tijd opnieuw heel belangrijk; 
het is echt wel nodig tijd te investeren om je werk te 
begrijpen.
ja, dat is mijn vorm van mediakritiek. media werken 
met bevattelijke clichés. verhalen worden er netjes 
verpakt afgeleverd; alles heeft een duidelijke oorzaak 
en een duidelijk gevolg. het wordt gepresenteerd 
op een manier dat je er zelf niet meer hoeft bij na te 
denken. het gaat ook allemaal zo snel dat je gewoon 
de tijd niet krijgt om te begrijpen en te ervaren.

Je gebruikt veel stiltes en witte beelden. Die leegtes zijn 
wel heel belangrijk voor jou, niet?
het zijn momenten voor de toeschouwers om zelf 
dingen in te vullen en te interpreteren. het gaat erom 
de continuïteit en het lineaire van de beeldenstroom 
te openen, ruimte te creëren om erin te stappen. of 
eruit en even te rusten. er zijn verschillende manieren 
om dit soort van pauzes in te lassen, maar wit heeft 
het voordeel dat je erop kan projecteren... meer dan 
zwart bijvoorbeeld, dat afsluit, onderbreekt.

MAnon de BoeR 

bij elk expo-deel van een project van museumcultuur 
strombeek/gent wordt een kunstenaar uitgenodigd 
die inspeelt op de tentoonstelling met een nieuwe 
productie. 
dit tweede deel van The Ever Changing Body cirkelt 
min of meer rond de jaren tachtig toen de kunst zich 
op een andere manier verhield tot het representeren 
van de mens. de afstand en de nadruk op een exacte 
manier van presenteren waren kenmerken die het 
kunstwerk centraler positioneerde als een “object” dat 
niet meteen te vatten en/of visueel te consumeren viel. 
museumcultuur strombeek/gent is verheugd het 
werk te mogen presenteren van bij een breed publiek 
minder bekende kunstenares manon de boer, die 
al jaren in de luwte opereert van meer commercieel 
succesrijke videokunstenaars. 
manon de boer weet vanuit de kleine verhalen van 
mensen die ze van heel nabij kent en volgt video’s 
te maken die als indringende ‘portretten’ kunnen 
worden gedefinieerd. haar werk sluit aan bij wat jan 
vercruysse ook heel mooi verwoordde in “art is slow 
attention”. 
haar videowerk vertraagt de tijd niet vanuit een 
conceptuele beeldstrategie of uitstel van de tijd 
als gebeurtenis, zoals dat wél gebeurt bij douglas 
gordon of david claerbout. manon de boer zoomt 
in op personages en laat ook de stiltes – als witte 
ruimtes – meespelen in een ervaring van tijd waarin 
de inhoud zich verhoudt tot de “witte tijd” die de 
toeschouwer wordt gegund. op die manier komt 
de aandacht strakker te liggen op het ervaren van 
de intense “autobiografieën” van diegenen die nauw 
aanleunen bij haar persoonlijk leven. 
bij Dissonant die in The Ever Changing Body wordt 
getoond komt daar nog een bijkomend en ander 
aspect van tijd bij. bij het “technisch” wisselen van 
de filmbobijn wordt het beeld voor een bepaalde tijd 
“zwart”, maar het dansen gaat wel door bij het geluid 
dat te horen is. 
die “zwarte” periode wordt een tijd waarin de 
toeschouwer zijn/haar eigen beelden naar believen 
kan “projecteren”; het is een door technische 
“wisseling” opgelegde “tussentijd” die de toeschouwer 
in staat stelt “verbeeldings-gewijs” te verpozen. 
Dissonant is in zekere zin ook een portret van 
cynthia, aangezien het bijna voelt alsof in het 
beginbeeld, als ze naar de muziek luistert, ze 
zich verschillende bewegingen uit haar 20 jaar 
danservaring probeert te herinneren, maar het betreft 
niet echt haar persoonlijk leven zoals dat in andere 
video’s van manon de boer het geval is.
Zo weet manon de boer haar video’s niet alleen te 
“bezielen” met een index van soorten “tijd” maar 



van klank en beeld (een bepalend element van 
Presto, Perfect Sound), terwijl er ‘inhoudelijk’ 
verbanden kunnen worden gelegd met de werken 
herman asselberghs en anouk de clercq in deze 
tentoonstelling, met name in de ‘zwarte’ vlakken 
die de drie fases van loemijs danspartij van elkaar 
scheiden – lege ruimtes waarop de toeschouwer zelf 
zijn of haar herinneringen aan het zopas aanschouwde 
kan terug projecteren.
herinnering, kortom, blijft een elementaire 
hypothese: de dissonantie waar de titel van dit 
werk naar verwijst betreft niet alleen maar de 
technologische frictie tussen beeld- en klankband, 
maar tegelijk ook de mnemonische ongerijmdheden 
van onze verbeelding.
concept: manon de boer
choreografie & dans: cynthia loemij
muziek: 3 sonatas for violin (sonate n°2, prelude, obsession) 
van eugène ysaÿe, uitgevoerd door george van dam
camera: sébastien koeppel
geluid: els viaene, manon de boer, laszlo umbreit 
(atelier graphoui)
productie: auguste orts
co-productie: vlaams-nederlands huis deburen, atelier 
graphoui, jan mot
met de steun van het vlaams audiovisueel fonds 

op 1 april gaat de nieuwe film Sequenza in première 
in de context van het “AnderzijdsFestival”!
Sequenza is een experimenteel filmproject van 
manon de boer en george van dam gebaseerd op 
de compositie Sequenza VIII voor solo viool van 
luciano berio. vanuit een lange geschiedenis van 
samenwerking – aan onder meer de geluidsband 
van manon de boer’s filmtrilogie Sylvia Kristel-Paris 
(2003), Resonating Surfaces (2005) en Think about 
Wood, Think about Metal (2011) en haar portret van 
george van dam in Presto, Perfect Sound (2006) 
– ontstond het verlangen om samen een film te 
maken gebaseerd op de Sequenza VIII. dit stuk is 
vanwege zijn heldere structuur één van de meest 
geliefde composities van george van dam. samen 
met manon de boer wil hij onderzoeken hoe het 
ritme en de structuur van deze compositie kunnen 
worden gearticuleerd in samenhang met bewegend 
beeld om zo nog dieper in de compositie te kunnen 
doordringen. manon de boer is gefascineerd door het 
beeld van het intieme contact van de kin, het oor, het 
gezicht van de violist met de viool, dat zich uitbreidt 
in de beweging van zijn armen en handen naar het 
lichaam en de ruimte; door het instrument-lichaam 
van de violist als een materiële, fysieke overgang 
tussen twee abstracte ongrijpbare polen: die van de 
mentale constructie van de compositie en de ervaring 
van haar klanken in de ruimte.

Over Manon de Boer:
manon de boer (1966, kodaicanal, india) studeerde 
aan de academie beeldende kunst in rotterdam en 
aan de rijksacademie van beeldende kunsten in 
amsterdam. gebruik makend van haar persoonlijke 
verhaal én muzikale interpretatie – beschouwd als 
methode én onderwerp – onderzoekt manon de boer 
de relaties tussen taal, tijd en waarheid ten einde 
“portretten” te maken waarin het medium film op 
een permanente manier wordt ondervraagd. haar 
werk wordt internationaal gesmaakt en tentoongesteld 
oa op de biënnales van venetië (2007), berlijn 
(2008), en sao paolo (2010). haar kunst was te 
zien op documenta (2012) en was present op heel 
wat filmfestivals zoals in hong kong, marseille, 
rotterdam and Wenen. solo-tentoonstellingen had zij 
in Witte de With in rotterdam (2008), frankfurter 
kunstverein (2008), london south gallery (2010), 
index in stockholm (2011), contemporary art 
museum of st louis (2011) en museum of art 
philadelphia (2012)... . 
manon de boer doceert aan de hogeschool in gent 
en aan school en aan erg in brussel. Zij leeft en 
werkt in brussel.

dissonant
2010, 11’
een korte situering
de film Dissonant hoort thuis in een informele groep 
van filmwerken waarin muziek en interpretatie 
centraal staan: na het werk van béla bartók in Presto, 
Perfect Sound, het oeuvre van john cage in 4’33” 
en de politiek geëngageerde praktijk van frederic 
rzewski in Attica staat in Dissonant de muzikale 
nalatenschap van de belgische vioolvirtuoos eugène 
ysaÿe centraal, en dan in het bijzonder een fragment 
uit zijn 3 sonates for violin solo. het stuk in kwestie 
is echter zelf maar heel kort te horen, helemaal in 
het begin; daarna krijgen we een solo te zien van 
danseres cynthia loemij, waardoor dit werk dan 
weer bij manon de boers even informele reeks van 
portretfilms lijkt aan te sluiten. loemij improviseert 
tien minuten lang op de sonates van ysaÿe, en 
vertrouwt daarbij uitsluitend op haar onmiddellijke 
herinnering aan het stuk – de stilte verraadt juist hoe 
sterk die herinnering wel is. de camera volgt haar 
bewegingen, het structurele principe van de film is 
even eenvoudig als effectief: telkens wanneer één 
filmrol is opgebruikt kijken we ongeveer één minuut 
lang naar een ‘afwezig’, leeg beeld. de geluidsband 
loopt echter onverminderd door, en daarop horen 
we loemij ongestoord voort bewegen. de boer 
verdiept in dit werk met andere woorden haar 
programmatische fascinatie voor de ontkoppeling 



kurt schwitters’ merzbau ontleende kenmerken ... jan 
lauwers mét needcompany weten perfect inhouden 
te “ensceneren” in formele oplossingen die wars 
zijn van a priori vormelijke formules of stilistische 
herkenbaarheid. 
heerlijk !
natuurlijk staat needcompany ook volop en middenin 
de culturele actualiteit en zinspeelt het werk op 
zijdelingse invloeden van (wijlen) mike kelley, sonic 
youth, louise bourgeois, paul mccarthy en ... The 
residents.
ook de “afdeling” lemm&barkey waren al met een 
heerlijk porseleinen carrousel-sculptuur te gast tijdens 
de expo I am your private dancer (2008) waarbinnen 
één monumentale mobile/kunstwerk het absurde 
rondtolde op de broze klanken van het al even broze 
witte porselein dat, als een verzameling fragmenten, 
kon worden beschouwd als een allegorie van het 
onbegrijpelijke, ongrijpbare leven zelve.
die breekbaarheid, “gebakken” in het kwetsbare 
porselein, brengt lemm&barkey tot op een punt waar 
hun kunst elke categorie of stijl ontwijkt en de kunst 
haar functie van positief storend element “met (weer)
haakjes” volop speelt – eventjes mentaal ver weg van 
wat de meeste hedendaagse kunst – door de druk van 
de kunstmarkt - aan “vrijheid” ontbreekt én inboet.
voor The Ever Changing Body tonen ze in de expo- 
ruimte én in de formidabele, onlangs in gebruik 
genomen ondergrondse studio s een full-wall 
video-installatie waarin een stoet van burleske figuren  
passeert. figuren uit een mentaal uitheems sprookje 
waarin de transformatie van het lichaam zich vertaalt 
in het vrije verlangen “een ander” te zijn.
needcompany is uiteraard ijzersterk in taal en in het 
hertalen van de flanken van datgene wat nauwelijks in 
woorden is te vangen...

18 VIDEO’S
levensgrote gestaltes duiken op uit het niets. absurd 
en sensueel verschijnen ze met een bewuste helderheid, 
rechtopstaand tegen het oneindige zwart, waarna ze 
wederom verdwijnen. Ze komen uit een waanzinnige 
wereld van majestueuze heersers in koninklijk lijfgoed 
met papieren hoofdtooien, wellustige prinsessen 
met porseleinen bustes in stralende crinolines en 
kleurrijke, gehandwerkte dieren die argeloos menselijke 
handelingen verrichten. deze figuren vormen beelden 
en willen niet besluiteloos zijn, maar radicaal in hun 
verschijnen en verdwijnen. de gestaltes zijn menselijk, 
maar ontmenselijkt omdat ze over alles gaan behalve 
het werkelijke moment. Ze pogen een beeld te worden, 
samen met het object, de materie, en laat de mislukking 
daarvan triomferen.
de beelden zijn doordrongen van een vraagstelling 
naar materie. Ze zijn gesigneerd door lemm&barkey, 

Sequenza kwam mede tot stand dankzij de vlaams 
gemeenschapscommissie.

leMM&BARkey & needcoMPAny

Wellicht is het niet “zo” verrassend dat 
museumcultuur strombeek/gent in de context 
van deze tentoonstelling het werk presenteert van 
kunstenaars die binnen het sprankelende gezelschap 
needcompany kunst maken vanuit een noodzaak 
om de zoete verbeelding te toetsen aan de zakelijke 
realiteit.
needcompany en jan lauwers waren al talrijke keren 
te gast in strombeek met beklijvende, memorabele 
interventies en installaties – zowel binnen als buiten  –  
waarin de artistieke vrijheid zich verhield op gronden 
van een gefundeerde en kritische (gold) fish-eye blik 
op de stand van zaken van ons samen-leven. is het 
niet heerlijk dat een gezelschap dat vooral bekend staat 
voor podiumkunsten de deur wagenwijd opent naar 
de meer publieke ruimte van tentoonstellingszalen 
en zelfs van een weide ... om er te tonen dat kunst 
niet gebonden is aan strikte vooropgezette regeltjes 
en ‘afpuntbare’ criteria en/of daartoe gespecialiseerde 
plaatsen en plekken zoals musea.
tijdens de spraakmakende openlucht-expo 
Grimbergen 2002 wist jan lauwers in een weide 
in grimbergen een formeel straf aan hollywood 
denkende installatie te plaatsen die half leesbaar één 
van de vroegste en “strafste” oud-nederlandse zinnen 
“opvoerde”: “verre van der menscen dinghen en vant 
ic neghene scoenhede”. Wie deze zin leest, beseft dat 
deze woorden nog steeds de kern uitdrukken over 
onze nooit opgeloste relaties tussen cultuur en natuur. 
in 2010 werden fragmenten van deze installatie 
gestapeld op het dak boven de onthaalbalie van het 
cultuurcentrum. een installatie met regelrecht aan 



leMM&BARkey
lemm&barkey staat voor het kunstenaarsduo lot 
lemm & grace ellen barkey. Zij creëerden diverse 
museale installaties die reeds tentoongesteld werden o.m. 
in boZar (brussel), benaki museum (athene), musée 
des arts décoratifs (parijs), dr. guislain museum 
(gent) en de triënnale voor beeldende kunst, mode en 
design (hasselt). de film The Porcelain Project |
Installation werd geselecteerd voor het “festival 
international du film sur l’argile et le verre” (fifav) te 
montpellier.
hun samenwerking drukt zich ook door in 
de voorstellingen van grace ellen barkey & 
needcompany. barkey, die in 1986 samen met jan 
lauwers needcompany oprichtte, is een vaste waarde 
als kunstenares, choreografe en performer van het 
baanbrekende gezelschap dat zich sinds de jaren ’80 
profileert als een kunstenaarshuis. sinds 1992 maakt 
barkey haar eigen producties binnen needcompany. 
haar werk situeert zich op het grensvlak tussen 
theater, dans, performance en beeldende kunst. lot 
lemm is sinds 1993 verbonden aan needcompany als 
kunstenares, scenografe en kostuumontwerpster.

de samenwerking tussen kunstenaars lot lemm & 
grace ellen barkey. samen zijn ze op zoek naar radicale 
beelden.
de voorstellingen van grace ellen barkey zijn een 
aaneenschakeling van beelden die pogingen ondernemen 
autonoom te zijn. de video’s zijn een tussenfase in de 
archivering van die autonome beelden. een tussenfase, 
omdat barkey haar doel nooit wenst te bereiken. 
barkey is niet geïnteresseerd in oplossingen, maar in 
het probleem op zich. als we de beelden nauwkeurig 
bekijken in de tentoongestelde installatie, merkt men dat 
er geen logische volgorde bestaat. met opzet worden de 
beelden naast elkaar geplaatst en zorgt de interactie weer 
voor andere sensaties.
het gebruik van het ambacht, zowel porselein als 
brei- en haakwerk, is hierin belangrijk. de materialen 
die door de handen van ‘partner in crime’ lemm gaan 
worden op een bijna meedogenloze, hysterische manier 
behandeld en tot iets monumentaal gemaakt. Wat begint 
met materie barst uit zijn voegen tot een groter verhaal. 
porseleinen objecten die lichaamsdelen worden en zelfs 
lichamen aan elkaar liëren. maar ook, wat is er zinlozer 
dan een - nauwkeurig met de hand gedraaid - theekopje 
waaruit geen thee kan gedronken worden? een bh uit 
porselein is onverdraaglijk. en is de zorgvuldig gehaakte 
beer een kinderverhaal of een transgressieve droom? op 
deze laatste vraag bijvoorbeeld zullen lemm&barkey u 
met opzet het antwoord schuldig blijven. mochten ze het 
antwoord kennen hadden ze het beeld niet gemaakt.
tegenover die gedachten zet barkey dan weer de 
lichamen van haar performers. die lichamen kunnen 
bijna volmaakte afgetrainde perfecties zijn, totaal 
fragiel en koppig of een oerkracht. net zoals het in 
barkey’s voorstellingen nooit om de choreografie als 
dusdanig gaat, maar over het verdwijnen ervan, gaat het 
in de video’s nooit over de representatie, maar over de 
presentatie zelf.
deze installatie is het resultaat van een niet vooropgezet 
doel. een anti-conceptueel waanbeeld. 
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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 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.

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)

in de oMGeVinG
VAn het cultuuRcentRuM

bekijk nog even de werken die joëlle 
tuerlinckx en peters downsbrough 
realiseerden op het voorplein van 
het cc naar aanleiding van het 
tentoonstellingdiptiek Upside down.

PeteR downsBRouGh

Two Pipes (1970/2013) bestaat uit twee zwarte, 
metalen lijnen die op een standaardafstand 
van 8 cm naast elkaar werden geplaatst. peter 
downsbrough is niet zozeer geïnteresseerd in 
“het volume” of in de esthetische kwaliteiten van 
het object als wel in de visuele “interactie van het 
werk met de context en de omgeving”.

Joëlle tueRlinckx

Monument pour les Arts et Cultures non Intégrés 
(Halles de Schaerbeek/Bruxelles -Palestine / Ramallah), 
2013
de brusselse kunstenares joëlle tuerlinckx 
produceerde een model/variant van de 
fantastische permanente sculptuur die ze 
realiseerde op de stoep van de hallen van 
schaarbeek. met dit werk stelt ze scherpe vragen 
over de relevantie van kunst in de openbare 
ruimte en de vele discussies die eraan voorafgaan 
om het werk als kunstwerk inhoudelijk te 
neutraliseren vooraleer het al in het domein van 
de openbaarheid wordt geplaatst.



PAtio extRAMuRos BiBliotheek 
tot eind mei 2014 !

reiter, 1986
stePhAn BAlkenhol

stephan balkenhol (1957) behoort tot een 
generatie kunstenaars die vanaf de jaren tachtig 
samen met anderen zoals Thomas schütte de 
figuratieve beeldhouwkunst een nieuwe impuls 
gaf. Zijn werken zijn overal ter wereld te zien. 
onlangs nog stond een monumentale houten 
figuur van stephan balkenhol statig op het terras 
van de foundation peggy guggenheim langs de 
canale grande in venetië. 
jo coucke, curator van deweer art gallery 
(otegem/Zwevegem) van wie museumcultuur 
strombeek/gent dit imponerende beeld in 
bruikleen kreeg, schreef een korte bespiegeling 
over deze sculptuur die in een verre echo op een 
kritische manier doet nadenken over het begrip 
“monument”.

“in de geschiedenis van het thema van het 
ruiterstandbeeld neemt stephan balkenhol met 
zijn Reiter een bijzondere plaats in. de manier 
waarop zijn ruiter het paard controleert - er 
is geen leidsel, geen zadel - is niet langer de 
metafoor voor politieke of militaire macht. 
het standbeeld van balkenhol is geen portret of 
afbeelding, het is geen teken van macht, 
het is een gestalte, het is bovenal een “beeld” 
(in de zin van “idee”) dat - zoals ulrich 
rückriem over het werk zegt - op zijn 
betekenis staat te wachten. precies omdat er 
geen duidelijke literaire betekenis is, kan de 
kunstenaar onze aandacht richten op andere 
facetten die op hun beurt nieuwe betekenissen 
kunnen aandragen. je moet geconfronteerd 
worden met balkenhols “figuren” (in de zin van 
tekens) om een soort oerbeleving van menselijke 
voorstellingsdrang aan te voelen. het thema van 
“ruiterstandbeeld” is meer aanleiding dan doel, 
de instinctieve impuls van een grondbeginsel van 
beeldhouw kunst, nl. vorm te geven aan materie, 
is hier meer dan sterk genoeg om motief te zijn 
en om weerstand te bieden aan elk vermeend 
gebrek aan inhoud.”

stephan balkenhol, reiter, 1986



ook in het cc

in De winD
een kunstenaarsvlag 
hoog op de toneeltoren van het Cc
Erwan Mahéo
vanaf 11 januari

De zee is een veelvoorkomend motief in het werk 
van erwan Mahéo. Mahéo, die in 1968 werd geboren 
in het Bretoense stadje saint-Brieuc als zoon van 
een scheepvaarder maar al geruime tijd in Brussel 
verblijft, was in 2012 reeds te gast in Cc strombeek 
met een dubbeltentoonstelling in samenwerking met 
Bernard voïta. Ook in de vlag die hij nu voor het Cc 
ontwierp staat de zee centraal. Door middel van een 
eenvoudige beeldmontage doet Mahéo het beeld zijn 
diepte verliezen en wordt de zee (als metafoor voor 
vrijheid) een oppressief opstaande muur.

in de context van 40 jaar Cc maakte de Duitse 
kunstenaar norBert arnS een editie van zijn 
fantastische vlagontwerp, Good Luck: een klavertje 
vier als “geluks-brenger” bovenop het 40 jarige 
Cc. Deze  editie (30 getekende en genummerde 
exemplaren) is te koop aan het onthaal voor amper 40 
euro.

FOtOJAARPROJeCt
MaroEsjka LavignE
sPaCe  - van woestijnbomen tot parasolufo’s
21.02 - 17.04.2014

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..



eXtRAmuROs
jonathan PaEPEns
the social camouflage: part i
21.02 - 17.04.2014

Camoufleren is een eeuwenoude methode. veel 
dieren gebruiken het als onderdeel om te ontkomen 
aan natuurlijke vijanden die een gevaar vormen voor 
henzelf of hun kroost. Ook wij, de mens, geven toe aan 
camouflage, geen fysieke camouflage maar een sociale 
camouflage. 
Door het wegvallen van onze natuurlijke vijanden 
en een verbeterde leefomgeving, waardoor 
externe factoren steeds minder invloed hebben 
op onze bestaanszekerheid als soort, is die 
omgevingscamouflage niet langer nodig. nochtans zijn 
wij, mensen, onze natuurlijke vijand niet verloren. De 
grootste vijand van de mens is de mens zelf. niet enkel 
fysiek kan de mens agressief zijn ten overstaan van 
zijn medegenoten, maar ook verbaal kan de mens diep 
kwetsend uit de hoek komen. 
Die laatste vorm van agressie heeft de mens geleerd om 
zich te camoufleren op een sociale manier. wat betekent 
dit nu eigenlijk? sociale camouflage gaat over de wijze 
waarop het ego1 wil dat het door de ander wordt 
waargenomen. Mensen kunnen meerdere personages2 
hebben, afhankelijk van hun sociale context. 
je zou kunnen stellen dat er een hoofdpersonage bestaat 
waarbinnen verschillende subpersonages functioneren. 
Het spel tussen die personages maakt het mogelijk 
dat de mens zich camoufleert binnen de huidige 
maatschappij. Dit als resultaat van een zoeken naar 
een manier om zich zoveel mogelijk binnen een sociale 
groep, cultuur of subcultuur te integreren. Dit kan op 
verschillende manieren tot uiting komen.3

van flaneur tot camouflaneur, een oneindige shape-
shifter die zo zijn fataal lot van te functioneren in een 
sociaal gecodeerde wereld omzeilt.

Jonathan Paepens, thesis KAsK

1 ego : in deze tekst betekent: de bewuste persoon met 
al zijn fouten en het ook bewust zijn van deze fouten. De 
pure mens. Het ego met al zijn geheimen, verlangens en 
perversies.
2 personage(s) : de gefilterde mens die zijn waar ego 
al gecamoufleerd heeft tot de persoon hoe hij/zij wil 
waargenomen worden. Dit doet de mens   zelf. Het is een 
uit zichzelf vloeiend proces. Uit noodzaak naar een veilig 
stellen van het ego,. 
3 the flaneur, the camoufleur and the camouflaneur. 



the homo universalis,
the homo sexual

we would make them big
we would offer them flowers

a sign of respect and honor
we needed their worshipping
they needed our worshipping

How would they
Distance themselves

From us
i’m prepared

Offer me flowers
worship me

i your god

as soon as Beyoncé and jay-z
said yes to each other

we rejuvenated the mountain of gods
a new mount Olympus rose

Like a phoenix from his ashes
we call it

Hollywood
Holy wood

next to Los angeles
the city of angels

the new Hera and Zeus
reigning the world

the world after 9/11
and it was we

shrek: nO! Layers. Onions have layers. Ogres have layers. Onions have layers. You get it? we both have layers.



met steun van

cultuurcentrum
strombeek
grimbergen

cultuurcentruM StroMBeek grimbergen, Gemeenteplein 1853 strombeek-bever, www.ccstrombeek.be

publieksboekje

teksten: ulrich loock, luk lambrecht, 
lieze eneman
fotografie: cc strombeek
lay-out: eddie timmermans

colofon

met bijzondere dank aan alle kunstenaars: 
jacques charlier, marie-jo lafontaine, jan 
vercruysse, Thomas ruff, lemm&barkey, 
needcompany, manon de boer, jonathan 
paepens, maroesjka lavigne, erwan mahéo, 
marion möller

met dank aan : 
simon de volder, Thomas martial, marie 
logie, jo coucke, deweer art gallery, 
otegem, ischa tallieu, galerie fortlaan 17, 
gent, iris paschalidis en haar team, elke 
janssens, etienne tilman, rolf schmidt 
(smt media technik), ulrich loock
de directies en het personeel cc strombeek 
en s.m.a.k.

noteeR AlVAst

the ever changing body ii
rondleiding door luk lambrecht: 27.03.2014 om 14 uur

01.04.2014 om 20.30u première film “seQuenZa” van 
manon de boer en george van dam in de context van het 
“anderzijdsfestival”

the ever changing body iii
30.04 - 25.05.2014
opening op 30.04 vanaf 19.30 uur: rondleiding gevolgd 
door een drankje

the ever changing body wordt feestelijk 
afgesloten op zondag 25.05 van 16 tot 18 uur

lezinGen

lezing gWy mandelinck
over de poëziezomers van Watou
15.05.2014 14 uur (i.s.m. bibliotheek)

in het voorjaar 2014 gaat een nieuw lezingenplatform 
van start, een los samenwerkingsverband tussen 
museumcultuur strombeek/gent, mac’s, grand-hornu en 
bozar, brussel. 
noteer alvast op dinsdag 27 mei 2014 om 20 uur
in bozar, brussel:
boris groys - lezing/dialoog met publiek!
“kunst is een bepaalde vorm van techniek, 
die de inbedding van onZe  Zintuigen 
in de Wereld bepaalt.” 
(boris groys)


