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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

De voorbije maanden grasduinde Museumcultuur Strombeek/
Gent samen met de collega’s van S.M.A.K. opnieuw in het 
verleden, ditmaal om een blik te werpen op de artistieke 
representatie van mens en mensbeeld vanaf de jaren vijftig 
tot vandaag.
In het eerste deel wordt de naoorlogse periode belicht en 
het posttraumatische ongeloof in de mens na de smeulende 
verschrikkingen van Wereldoorlog II. CoBrA was hiervan 
een teken aan de wand met straffe kunstenaars zoals Karel 
Appel en Asger Jorn die een verwrongen beeld ophingen 
van de mens en de “onschuldige” schriftuur van het kind  
exploiteerden als visueel alternatief voor het falen van 
de menselijke rede wat leidde tot een gruwelijke oorlog…
In de welvarende jaren zestig wordt iedereen letterlijk 
bevrijd en heerst er een ongeremde artistieke vrijheid 
via de Amerikaanse popart van Andy Warhol (voor de 
gelegenheid gekruid met videobeelden van Fluxus-
kunstenaar Jonas Mekas) en de Europese varianten die 
al gauw de kop opstaken, zoals het Nouveau Réalisme in 
Frankrijk met onder andere Yves Klein en Martial Raysse 
en de Britse variant met onder meer David Hockney en 
Allen Jones. Verder wordt dit eerste deel gekleurd door 
de fotorealistische kunst van de Amerikaan Chuck Close, 
een vroeg werk van Panamarenko, de aanstekelijk popkunst 
van Evelyne Axell en onbekend sculpturaal werk van de 
Belgische popkunstenaar Jacques Verduyn.
Ook in dit project zal er werk te zien zijn van één 
kunstenaar wiens werk zal verschijnen in de drie delen van 
The Ever Changing Body: Jacques Charlier, de ongrijpbare, 
Luikse kunstenaar die al sedert de jaren zestig opvalt met 
stijlloze kunst, overgoten met een dosis ironie, over het 
reilen en zeilen en het wel en wee van de kunstmarkt en 
de soms al te bourgeois- en kapitaalaanhorige kunstwereld. 
In dit eerste deel toont Charlier de volledige reeks 
Photographies de Vernissage (1974-1975): foto’s van het 
“mooie” vernissagevolk dat nippend aan een goed, gratis 
glas meestal weinig oog overhoudt voor de omringende 
“gefêteerde” kunst.
Naast Jacques Charlier zijn we trots om enkele fotoboekjes 
van de Duitse kunstenaar Hans-Peter Feldmann te kunnen 
tonen die ontegensprekelijk mag worden beschouwd als 
de peetvader van alle kunst die zich beelden uit de 
massamedia toe-eigent. Maar ook van Dara Birnbaum 
die in de jaren zeventig door middel van methodes 
als videosampling en collage de ideologisch gekleurde 
boodschappen uit de populaire media op de korrel neemt.



Op die manier wordt het eerste deel van The Ever Changing 
Body een elastisch, vrij concept  waarin de bezoekers 
kunnen ontdekken hoe de kunst zich wentelt als een 
veelzijdig vehikel ter expressie van wat er zich in een 
bepaalde tijd afspeelt.   
Bij elk deel vragen we aan een belangwekkende hedendaagse 
kunstenaar om een nieuw werk te creëren waarin de geest 
van de tentoonstelling zich nestelt. Voor het eerste deel 
vroegen wij aan Mark Manders – de Nederlandse kunstenaar/
beeldhouwer die Nederland officieel vertegenwoordigde op de 
pas afgelopen Biënnale van Venetië. Hij maakte een straf 
beeld waarin abstractie en figuratie in elkaar draineren 
als een kunstwerk waarin vertedering en hardheid vervat 
zitten en een mens even (kan) doen stilstaan.
Een algemene tekst over het eerste deel wordt geschreven 
door Prof. Dr. Patrick Van Rossem van de Universiteit 
van Utrecht. Deze tekst schraagt het eerste deel van de 
tentoonstelling The Ever Changing Body in een poging om 
de kunstwerken in te bedden in een mogelijke, speculatief 
relevante context.

De samenstellers 
Luk Lambrecht en Lieze Eneman



Jaques Charlier, PhotograPhies de Vernissage, 1974-75



Kunstwerken als lichamen in de jaren zestig en 
zeventig: een persistente doch ook herdachte 
traditie

Patrick Van Rossem

“There is no contemporary art without a fundamental 
concern for the body.”1 
In de artistieke en kunsttheoretische preoccupatie met het 
lichaam en lichamelijkheid na 1950 bemerkt kunsthistorica 
Christine Ross een paradoxale beweging. De fascinatie 
voor het lichaam is alomtegenwoordig. Er is geen of 
nauwelijks geen hedendaagse kunst die niet op de een of 
andere manier iets met het lichaam doet of ermee te maken 
heeft. De artistieke interesse na 1950 voor lichamelijkheid 
wordt vaak gevoed door het verlangen de grote aandacht 
voor rationaliteit, bewustzijn alsook voor de psyche te 
contesteren. Het Cartesiaans dualisme; de idee dat het 
lichaam een oncontroleerbaar fysiek gegeven is dat moet 
overstegen worden met behulp van de rede wordt hierbij 
– terecht – als een te weerleggen opvatting opgevoerd. 
Maar hierbinnen – vaak op het niveau van het individuele 
kunstwerk maar ook in de kunst in haar geheel – tekent 
zich een duaal verlangen af. Enerzijds willen kunstenaars 
het lichaam zien of leren kennen als een grijpbaar fysiek 
gegeven. Het lichaam wordt hierbij beschouwd als een 
bestendig, massief en autonoom gegeven, gesitueerd buiten 
tijd en ruimte. Deze essentialistische visie, die haar 
oorsprong heeft in het moderne, positivistisch verlangen om 
het lichaam te kunnen overstijgen door het los te koppelen 
van het verstand wordt anderzijds gecontesteerd door  
visies – postmodern en constructivistisch van aard –
die het lichaam, de lichamelijkheid alsook de beleving 
van dat lichaam zien als een cultureel en sociaal bepaald 
gegeven. Het lichaam wordt hier gezien als iets dat gepro-
duceerd wordt door discoursen (waarden, normen, wetten…) 
die het inbedden – in gradaties van (on)vrijheid –, in 
een particuliere culturele context.2 Deze dualiteit; deze 
paradox waarin het lichaam tegelijk gezien wordt als iets 
dat cultuur overstijgt (of als iets dat onze helpt te 
ontsnappen aan cultuur) en tegelijk als een gegeven dat 
‘gevangen’ zit in de teksten van de werelden waarin het 
zich beweegt, markeert menig artistieke uiting na 1950.
Het is een kenmerk van veel performance art, van 
happenings, van de minimalistische preoccupatie met het 
lichaam van de beschouwer; van tendensen waarin het 
abjecte centraal staat; van eigentijdse projecten waarin 
het lichaam gelieerd wordt aan de cyborg gedachte...
De idee dat het lichaam op zich staat in de wereld was een 
gedachte die lange tijd het denken over lichamen, maar ook 
het denken over kunst kenmerkte. De opvatting – de wens –

1  Ross Ch., “The paradoxical
bodies of contemporary art”, 
in: Jones A. (ed.), A Companion 
to Contemporary Art Since 1945, 
Blackwell Companions to Art 
History, John Wiley & Sons, 
2009, p. 378.

2  Ross Ch., Idem, pp. 378 – 380.



dat het lichaam een autonoom gegeven is, onbezoedeld 
door cultuur en samenleving, hield de belofte in dat we 
via dat lichaam het menselijk subject beter kunnen leren 
kennen. Doordringen in wat lichamen beweegt brengt ons 
dichter, zo dacht men, bij de Waarheid van het menselijke 
leven. Maar in de jaren zestig en zeventig van de 
vorige eeuw was deze gedachte niet langer geloofwaardig. 
De feministische revolte, de seksuele revolutie, het 
poststructuralisme, gay liberation en allerhande counter 
cultural protesten maakten duidelijk dat het lichaam een 
gekoloniseerd gegeven is eerder dan een vrij en onbetwist 
iets. En toch. Ergens blijft het verlangen naar een vrij 
lichaam op persistente wijze sluimeren in het denken 
over en het creëren van kunst. Een mooi voorbeeld is 
het denken van kunsthistoricus Richard Wollheim. Nog in 
1987 karakteriseerde de kunsthistoricus het schilderij 
als een lichaam: “The painting is a container: like a 
body.” Schilderkunst kan doorheen haar materialiteit, 
picturale diepte en tactiele kwaliteit het lichaam 
metaforisch voorstellen. De kunsthistoricus entte zijn 
observatie niet alleen op abstracte tendensen, maar ook 
figuratieve schilderkunst kon volgens Wollheim doorheen de 
verstrengeling van haar transparante picturale lagen een 
organische beeldkwaliteit verwerven die metaforisch het 
sensibele en affectieve lichaam evoceert. Hij schreef: 
“I believe that the fundamental cases of pictorial 
metaphor are those where a corporeal thing is 
metaphorized: the painting becomes a metaphor for the 
body, or for some part of the body, or for something 
assimilated to the body. It is only in so far as the 
painting metaphorizes the body, that it uses the resources 
of the pictorial metaphor to the full.”3

Wollheim plaatst zich met deze gedachte in een eeuwenoude 
traditie waarin schilderkunst werd gedacht in termen 
van lichamelijkheid. Het zal, zoals we zullen zien, in 
de jaren zestig en zeventig van de twintigste eeuw zwaar 
onder druk komen te staan. De idee van het kunstwerk als 
autonoom gegeven is op dat moment, net zoals de idee van 
een lichaam als solide, niet door samenleving en cultuur 
bezet gegeven, onhoudbaar geworden. Het kunstwerk gedacht 
als lichaam en levend organisme eerder dan als een inert 
lichaam en als iets dat het vitale lichaam metaforisch 
oproept, gleed nagenoeg letterlijk uit over conceptuele, 
politieke en sociale vraagstukken die dat lichaam op 
hun beurt fragmenteerden en verbonden met een niet te 
controleren en niet te overschouwen buiten. Dat kunstwerk 
zonder grenzen; dat open lichaam was wat de Amerikaanse 
kunstenaar Allan Kaprow (1927 – 2006) voor ogen had toen 
hij in 1958 schreef:
“… we must become preoccupied with and even dazzled by 
the space and objects of our everyday life, either our 

3 Wollheim R., Painting as an
Art, Princeton University Press, 
1987, p. 305.



bodies, clothes, rooms, or, if need be, the vastness of 
Forty-second Street. Not satisfied with the suggestion 
through paint of our other senses, we shall utilize the 
specific substances of sight, sounds, movements, people, 
odors, touch. Objects of every sort are materials for the 
new art: paint, chairs, food, electric and neon lights, 
smoke, water, old socks, a dog, movies, …  Not only will 
these bold creators show us, as if for the first time, the 
world we have always had about us but ignored, but they 
will disclose entirely unheard-of happenings and events, 
found in garbage cans, police files, hotel lobbies; seen 
in store windows and on the streets... an odor of crushed 
strawberries, a letter from a friend, a billboard selling 
Drano...”4

De metafoor – het kunstwerk als lichaam - is echter ouder 
dan we aanvankelijk dachten. Alvorens in te gaan op de 
kunst van de jaren zestig en zeventig; ook op een aantal 
kunstwerken geselecteerd voor de tentoonstelling The Ever 
Changing Body, brengen we een korte evocatie van het 
historische belang van de metafoor. 

Het schilderij als lichaam

Er zijn maar weinig kunsthistorici voor wie Cennino 
Cennini (Colle di Val d’Elsa, ca. 1370 - Florence, ca. 
1440), de laatmiddeleeuwse Italiaanse kunstenaar, een 
onbekende is. Maar zijn roem heeft hij niet te danken 
aan zijn kunst; wel aan zijn overgeleverde Libro 
dell’Arte geschreven aan het einde van de 14de eeuw.5 
Dit kunsttraktaat houdt het midden tussen een typisch 
middeleeuws receptenboek waarin kunstenaars advies kregen 
over hoe ze bepaalde materialen en technieken konden 
aanwenden en de latere renaissancistische traktaten 
waarin kunsttheoretische opvattingen werden uiteengezet. 
Het boek wordt beschouwd als een kantelmoment, waarin 
de middeleeuwen wegebben en de renaissance zich stilaan 
aankondigt. Maar recent wetenschappelijk onderzoek 
werpt nieuw licht op het Libro dell’Arte.6 Het blijkt 
dat er tussen de vele disparate uitlatingen van Cennino 
Cennini een meer fundamentele en coherente kunst- en 
mediumtheorie ligt verscholen waarin de artistieke creatie 
en de totstandkoming van het kunstwerk gedacht worden 
als “incarnazione” of vleeswording. Cennino Cennini, 
die voor de moeilijke opdracht stond de ontluikende 
renaissancistische kunstconceptie van een terminologie te 
voorzien, haalde de term “incarnazione” uit de theologie 
alwaar hij de vleeswording van Gods’ woord in de persoon 
Christus symboliseerde. De overzetting van de term naar 
het esthetische domein impliceerde echter meer dan de 
zoektocht naar een woord waarmee het schilderen van huid 
– vandaag wordt de term inkarnaat hiervoor gebruikt - kon 

4 Kaprow A., “The Legacy of
Jackson Pollock”, 1958, 
opgenomen in: Kelley J.,  
Allan Kaprow - The Blurring   
of Art and Life, University   
of California Press, Berkeley, 
Los Angeles, London, 1993,   
p. 7.

5 Thompson D. V., Jr.,
The Craftsman’s Handbook 
‘Il Libro dell’ Arte’ by 
Cennino d’A. Cennini, New 
Haven, Yale University Press, 
1933. Heruitgave bij Dover 
Publications, New York, 1960.

6 Kruse Chr., “Fleish werden:
Fleish malen: Malerei als 
‘incarnazione’. Mediale 
verfahren des Bildwerdens im 
Libro dell’Arte von Cennino 
Cennini”, in: Zeitschrift für 
Kunstgeschichte, nr. 63, 2000, 
pp. 305 – 325.



worden aangeduid. Naar analogie met de theologie gebruikte 
Cennini het begrip “incarnazione” in metaforische zin en 
meer bepaald om er de artistieke omzetting van datgene wat 
niet zichtbaar is (“cose non vedute”) in een beeldlichaam 
of belichaamd beeld mee aan te duiden. Artistieke 
creatie is met andere woorden als beeldwordingsproces 
vergelijkbaar met een proces van vleeswording; een 
belichamingsproces. Het kunstwerk kan bijgevolg 
beschouwd worden als een vleesgeworden lichaam waarin 
het immateriële in lijfelijke zin aanschouwelijk wordt 
gemaakt. De karakterisering raakt de historische idee van 
de kunstenaar als goddelijk en bovenmenselijk schepper. 
Tegelijk houdt de nadruk op de ambachtelijkheid die we in 
het traktaat aantreffen het kunstenaarschap weg van al te 
mystieke of intellectualistische karakteriseringen.
In de historische kunstliteratuur duiken sporadisch 
referenties op naar het kunstwerk – met name het 
schilderij – als lichaam. De Venetiaanse maniërist Palma 
Giovani (ca 1548 - 1628) beschreef hoe Titiaan (ca. 1490 - 
1576) zich als een chirurg boog over zijn schilderijen – 
hij noemde ze zijn patiënten –, en hoe hij verwondingen 
genas, zwellingen wegnam en botten op de juiste plaats 
zette om vervolgens het doek te voorzien van lagen levend 
vlees.7 De Italiaanse arts en kunsttheoreticus Francesco 
Scannelli (1616 - 1663) ging nog verder in zijn boek Il 
microcosm della pittura uit 1657. Hierin beschreef en 
categoriseerde de auteur de Italiaanse schilderkunst. 
Hij gebruikte het lichaam hierbij als metafoor voor de 
schilderkunst in haar geheel. De kunst van Michelangelo 
werd beschouwd als de ruggengraat, die van Rafael als 
de lever, de kunst van Titiaan als het hart, Correggio’s 
werken vormden het brein en die van  Carracci werden 
beschouwd als de huid…8

Systematisch onderzoek naar het gebruik van 
lichaamsmetaforen en het begrijpen van het kunstwerk in 
termen van lichamelijkheid is nog afwezig. Wel is het nu 
reeds duidelijk dat de metafoor tot op heden niets aan 
kracht heeft ingeboet. Kunsthistorici en theoretici, maar 
ook kunstenaars, grijpen in de loop van de twintigste 
en eenentwintigste eeuw gretig naar de idee dat het 
kunstwerk het lichaam, zijn materiële bestaan alsook 
organische samenhang en sensibele kwaliteiten metaforisch 
kan evoceren. Richard Wollheim is zoals hoger aangegeven 
tekenend hiervoor: “the painting is a container: like a 
body.”  Zijn analyse kwam er niet toevallig in relatie tot 
de kunst van de abstract expressionist Willem de Kooning 
(1904 - 1997) die na het zien van de schilderkunst van 
Chaïm Soutine (1893 - 1943)  aangaf dat “Flesh was the 
reason why oil painting was invented.”9 De Franse filosoof 
en kunstcriticus Louis Marin (1931 - 1992) vergeleek in 
zijn boek Sublime Poussin uit 1998, op basis van een 

7 Ferino-Pagden S., The Late
Titian, Marsilio Editori, 
Venezia, 2007, pp. 21 – 22.

8 Scannelli Fr., “Il microcosm
della pittura”, 1657, in: 
Harrison Ch., Wood P., Gaiger 
J., Art in Theory, 1648 - 1815, 
Blackwell, London, 2000, pp. 146 
– 149.

9 De Kooning W., “The Renaissance
and Order”, 1950. Lezing 
gegeven aan Studio35, New York. 
Gepubliceerd in trans/formation 
I, New York, pp. 86 – 87.



fenomenologische analyse, het schilderij met een slapend 
lichaam.10 Dat lichaam bezit volgens Marin, net zoals een 
schilderij, een verstilde poëtische kracht; het bevindt 
zich in een mysterieuze staat, tussen dood en leven; en 
het weigert, net zoals een schilderij, zichzelf ten volle 
bloot te geven aan diegene die het contempleert. In haar 
analyse van de Red Paintings van Robert Rauschenberg 
(1925 - 2008) omschrijft kunsthistorica Helen Molesworth 
de schilderijen dan weer als ontplofte lichamen; althans, 
als schilderijen die het uit elkaar gespatte lichaam 
metaforisch evoceren: “The red paintings are the horror of 
the body exploded, dispersed, and flowing over the surfaces 
of everything.”11 Lucio Fontana’s (1899 - 1969) befaamde 
sneden in doeken, de zogenaamde concetto spaziali, worden 
op hun beurt in talloze analyses gelieerd aan wonden – 
soms ook aan de wonden van Christus, met name de wonde 
veroorzaakt door de lanssteek - of beschouwd als gekwetste 
lichamen of, via de associatie met de vulva, gezien als 
metaforische evocatie van het  vrouwelijk lichaam.12

Maar niet alleen kunsthistorici en theoretici grijpen 
terug naar het lichaam als metafoor voor de (schilder)
kunst. Kunstenaars zelf geven in een niet aflatende 
stroom van teksten en uitspraken aan dat het kunstwerk 
het lichaam of delen en eigenschapen ervan metaforisch 
kan oproepen/voorstellen. Voor de Amerikaanse kunstenaar 
Frank Stella (1936) is het nagenoeg een noodzakelijk 
criterium voor het bepalen van artistieke kwaliteit. In 
2000 gaf hij aan dat  “No art is any good unless you can 
feel how it’s put together. By and large it’s the eye, the 
hand and if it’s any good, you feel the body. Most of the 
best stuff seems to be a complete gesture, the totality 
of the artist’s body; you can really lean on it.”13 Een 
goed kunstwerk laat zich als gebalde totaliteit lijfelijk 
voelen. Het evoceert het lichaam op metaforische wijze en 
maakt van de ontmoeting met het kunstwerk een ontmoeting 
tussen twee lichamen. “Corporeality is what art seeks” 
zegt de Amerikaanse schilder Philip Guston (1913 - 1980).14 
De Australische hedendaagse kunstenares Elke Krystufek 
(1970) geeft aan dat niettegenstaande zij het lichaam 
vaak schildert, dit eigenlijk geen noodzakelijk iets is. 
Het kunstwerk zelf roept immers metaforisch het conflict 
tussen geest en lichaam op en het schilderij is voor haar 
dan ook het product van de blunders van het verstand en 
de lijfelijke reacties hierop.15 De Britse schilder Malcolm 
Morley (1931) lieert de gelaagdheid van het schilderij 
aan de gelaagdheid van het lichaam, zijn lichaam: “the 
painting is a body of myself. … But I feel like a snake 
who has shed a lot of skins. And I want to shed even 
more.”16

Het lichaam is dus meer dan iets dat louter 
gerepresenteerd wordt in de kunst. Meer nog dan beelden 

10 Marin L., Sublime Poussin,
Seuil, Paris, 1998, p. 160.

11 Molesworth H., “Before Bed”,
in: Krauss R., October: the 
second decade, 1986 - 1996, 
MIT Press, Cambridge, 
Massachusetts, London,  
England, 1997, p. 90.

12 Zie o.a. Celant  G., “From
the Open Wound to the 
Resurrected Body“, in: Braun
E. (ed.), Italian Art in 
the 20th Century, München, 
1989, p. 295.

13 Ostrow S., “Frank Stella
Interview”, in: Bomb Magazine, 
nr 71, Spring 2000, p. 34.

14 Dore, A., A critical study of
Philip Guston, University of 
California Press, 1979, p. 118

15 Pazzini K.-J. & Würtinger W.,
Elke Krystufek, Vereinigung 
Bildender Künstler, Wiener 
Secession, 1997.

16 Malcolm Morley geciteerd in:
Lebensztejn J.-C., Malcolm 
Morley: Itineraries, 
Reaktion Books, 2001, p. 167



van ouderdom, viriliteit, het zieke, lijdende of dode 
lichaam, het vrouwelijke en mannelijke lichaam, naaktheid, 
lichamen in wording, gekwetste lichamen, verstrengelde, 
extatisch en ideale lichamen, … weten we nu dat het 
kunstwerk zelf ook gezien wordt als een lichaam of 
een entiteit die het sensibele en affectieve lichaam 
metaforisch kan oproepen. Voor sommige kunstenaars is 
dit het lichaam van de maker zelf. Voor anderen een meer 
abstract lichaam. Voor nog anderen een lichaam met een 
specifieke identiteit. 
Maar de idee dat het kunstwerk een lichaam is; dat een 
kunstwerk – schilderij of sculptuur – zich gedraagt 
als of gezien kan worden als een lichaam kwam zoals 
gesteld in de jaren zestig zwaar onder druk te staan. 
Een parallel met de kritiek op het zogezegd vrije en 
onbezoedelde lichaam tekent zich af als oorzaak. Maar 
het ‘falen’ van de metafoor had voor een groot deel ook 
te maken met het groeiende ongeloof in schilderkunst 
als een geloofwaardige artistieke discipline voor de 
eigen tijd. In de conceptuele, kritische en ‘art about 
art’  preoccupaties met de schilderkunst in deze periode 
zien we echter ook dat de deconstructie van of kritiek 
op de schilderkunst zich net in vele gevallen voltrekt 
in relatie tot het lichaam. Dit gegeven werkt eerder 
bevestigend voor het verlangen om het kunstwerk te zien 
of te denken als een lichaam eerder dan dat het zich 
ervan verwijdert. Vele kunstwerken uit deze periode lijken 
aan te geven dat het lichaam een noodzakelijk gegeven 
is in relatie tot het kunstwerk maar dat het schilderij 
als lichaam niet langer een overtuigende statement is. 
Het kondigde zich reeds aan in de vroege jaren zestig, 
bijvoorbeeld in het werk van de Franse kunstenares Niki de 
Saint Phalle (1930 - 2002). In haar Tirages, gemaakt tussen 
1960 en 1963, beschoot ze met dikke lagen plaaster bedekte 
panelen waarin plastieken zakjes waren verborgen met verf 
erin. De kogels doorboorden de massa en de zakjes gingen 
‘bloeden’ waardoor het schilderij en de schilderkunst in 
het algemeen, een ‘lijdend’ lichaam werd. 

Reële lichamen als kunstwerk 

Niki de Saint Phalles agressieve act maakte van het 
schilderij een bloedend lichaam. Haar performance – het 
schieten op – geeft goed aan dat het ‘traditionele’ 
schilderen en het schilderij als artistiek hoogste goed 
op zijn minst sterk gecontesteerd werd. Maar daar waar 
de verf zelf algeheel verdween en referenties naar de 
schilderkunst soms ver te zoeken zijn, zien we toch dat in 
vele gevallen de verf werd ingewisseld voor het lichaam; 
alsof het ene zich natuurlijk liet vertalen in het andere. 
Het geeft ook aan dat het verlangen naar het kunstwerk als 
lichaam, het verlangen om het kunstwerk te zien als meer 



dan inerte materie, om het te zien en te denken als een 
affectief en sensibel lichaam – dat zowel de vrucht is van
een ontmoeting tussen lichaam en materie als dat het zelf 
een lichaam is dat ontmoet wordt door andere lichamen -,
medium- en disciplineoverstijgend is. Hoe kunnen we 
anders de performances van de Portugese kunstenares 
Helena Almeida (1934) denken? Deze als schilder opgeleide 
kunstenares ervoer al snel de beperkingen van doek en 
lijst en legde zich toe op fotografisch geregistreerde 
performances waarin ze deze beperkingen probeerde te 
overstijgen. In Tela rosa para vestir, roze doek om te 
dragen, uit 1969 zien we haar gekleed in een lang gewaad 
met op haar lichaam een monochroom doek bevestigd. Het 
schilderij is niet langer een metaforisch lichaam. De 
metafoor lijkt verwerkelijkt te zijn in een beweging 
waarin wordt aangegeven dat het schilderij niet langer 
een vleesgeworden perceptie is maar waarin eveneens 
het verlangen om het kunstwerk te zien als sensibel en 
affectief lichaam wordt uitgedrukt. In Tele Habitada, 
bewoond doek, uit 1976 zien we haar in een reeks van 
negen foto’s waarin ze achter een transparant doek staat 
terwijl ze haar aangezicht en hand steeds sterker tegen 
het doek drukt tot ze erdoor scheuren. In de derde laatste 
foto zien we enkel het doek met de gaten erin. In de 
voorlaatste foto staat Almeida voor het doek en is ze 
zelf met het transparante doek van kop tot teen bedekt. 
Klassieke interpretaties zouden dit beschouwen als een 
geste waarin het lichaam als potentieel materiaal voor 
kunst wordt naar voren geschoven. Maar begrepen vanuit de 
traditie zoals we haar hoger hebben geschetst lijkt het 
wel alsof we deze interpretatie moeten aanvullen met de 
gedachte dat het verlangen naar het kunstwerk als lichaam, 
naar het kunstwerk als lijfelijk affectief en sensibel 
gegeven dermate sterk is, dat de metaforische staat dient 
verwerkelijkt te worden – het schilderij wordt lichaam en 
het lichaam wordt schilderij – om het belang  ervan te 
onderlijnen. Zien we in deze geste het verlangen om de 
kunst – de schilderkunst werd geplaagd door discoursen 
die haar dood verklaarden – levend te houden doorheen een 
conceptuele incarnazione; een letterlijke transformatie tot 
beeldlichaam?  
Ook het werk van de Amerikaanse kunstenaar Bruce 
Nauman (1941), met name de op video en film vastgelegde 
performances gerealiseerd op het einde van de jaren 
zestig, lijkt zich in deze richting te bewegen. Net zoals 
Almeida schoof de kunstenaar het lichaam naar voren als 
materiaal voor kunst. Maar ook hier blijken meerdere 
preoccupaties te spelen. Zo thematiseren de performances 
niet alleen allerlei gevoelens en staten die het lichaam 
doen bewegen of verstijven, we denken hierbij aan  
(faal)angst, schaamte, eenzaamheid, vervreemding, ambitie, 



doorzettingsvermogen, … ; maar ze behandelen ook het 
conflict tussen geest en lichaam en bij uitbreiding ook 
de keuze tussen conceptuele en meer ambachtelijke en dus 
lichamelijk meer betrokken artistieke werkwijzen. Ook hier 
zien we evenwel het verlangen om het kunstwerk zelf te 
denken als affectief en sensibel lichaam. En ook hier zien 
we dat schilderkunst, maar ook sculptuur, worden opgevoerd 
als disciplines waarin dit niet langer overtuigend kan 
gebeuren. Nauman zei: “It seems to me that painting is 
not going to get us anywhere, and most sculpture is 
not going to either, and art has to go somewhere.”17 In 
de afwezigheid van beproefde artistieke paden vond de 
kunstenaar zichzelf en zijn eigen lichamelijke gedrag: 
“If you see yourself as an artist and you function in a 
studio and you are not a painter, if you don’t start out 
with some canvas, you do all kinds of things - you sit in 
a chair or pace around. And then the question goes back to 
what is art? And art is what an artist does, just sitting 
around in his studio.”18 Maar het rondlopen en zitten – bij 
gebrek aan artistiek medium – was niet zo doelloos zoals 
dit statement doet vermoeden. Performances zoals Bouncing 
Two Balls between the Floor and Ceiling with changing 
Rhythms (1968), Dance or exercise on the Perimeter of a 
Square (1968), Stamping in the Studio (1968) en Walking in 
an Exaggerated Manner around the Perimeter of a Square 
(1968), waarin de kunstenaar repetitieve activiteiten 
uitvoert zoals aangegeven in de titel, kunnen makkelijk 
gelieerd worden – ook omwille van de aanwezigheid van een 
in tape gerealiseerd vierkant op de vloer en de locatie, 
het kunstenaarsatelier – aan de schildersact van Jackson 
Pollock (1912 - 1956). We zouden kunnen stellen dat de 
lichamelijke, repetitieve acties van Nauman de action 
painting van Jackson Pollock op ironische wijze opvoert, 
terwijl het lichaam van Nauman tegelijk het ritme van het 
picturale spoor alsook de fysieke activiteit van Pollock 
zelf incarneert. Schilderkunst brengt ons nergens stelde 
Nauman. Maar het blijkt dat haar onmogelijkheid slechts 
belichaamd kan worden doorheen een geduide, lichamelijke 
aanwezigheid die haar ook in herinnering brengt. Opnieuw 
staan we dus voor de verstrengeling van de schilderkunst 
en het lichaam alsook voor de onmogelijkheid van het 
verlies van het kunstwerk gedacht als affectief en 
sensibel lichaam. De op video vastgelegde performance Art 
Make Up uit 1967 lijkt dit met klem te benadrukken. Hier 
zien we hoe Nauman zijn aangezicht en torso respectievelijk 
bedekt met witte, dan roze, dan groene en ten slotte 
zwarte make-up. Het lichaam van de kunstenaar wordt doek; 
een soort sculpturaal, gelaagd schilderij dat de gedachte 
aan het schilderij als lichaam; als vleesgeworden, 
organische entiteit letterlijk opvoert. Staan we hier voor 
een ironische commentaar op tradities waarin het kunstwerk 

17 Bruce Nauman in een interview
met Jan Butterfield: Butterfield 
J., “Bruce Nauman: The center 
of yourself”, in: Kraynak J., 
Please Pay Attention Please: 
Bruce Nauman’s words – Writings 
and Interviews, The MIT Press, 
Cambridge, Massachusetts, 
London, England, 2003, p. 180. 
Origineel verschenen in Arts 
Magazine, nr. 49, Febr. 1975, 
pp. 53-55.

18 Bruce Nauman geciteerd in:
Van Bruggen C., Bruce Nauman, 
Rizzoli, New York, 1988, p. 14.



wordt gedacht als lichaam? Of geeft de kunstenaar aan 
dat met het verdwijnen van traditionele schilderkunst het 
niet noodzakelijk zo hoeft te zijn dat de idee van het 
kunstwerk als lichaam eveneens verdwijnt? Toont zich hier 
het verlangen naar het kunstwerk als autonoom lichaam? 
Bruce Nauman trekt de lijn ook door naar sculptuur. In 
Walk with Contrapposto uit 1969 blaast hij de befaamde 
contrapost-houding van de antieke sculptuur leven in door 
haar te verwerkelijken in een performance. Sculpturale, 
maar bij uitbreiding ook picturale materie, lijkt te prooi 
gevallen te zijn aan inertie. Het impliceert dat het 
kunstwerk een dood eerder dan levend lichaam is. Enkel 
door er reëel leven in te blazen, kan het verlangen om het 
kunstwerk als vitaal lichaam te denken bestaan. 
Een gelijkaardige, maar meer extatische variant van 
dit denken, die ook expliciet door de kunstenaar zelf 
betrokken wordt op de schilderkunst, vinden we in 
de performance Meat Joy uit 1964 van de Amerikaanse 
kunstenares Carolee Schneemann (1939). In haar oeuvre zien 
we een geleidelijke transitie van schilderkunst over inter-
mediaal werk waaronder combine-paintings naar sculpturen, 
performances, happenings en films. De kunstenares heeft 
zichzelf echter nooit anders omschreven dan als schilder; 
ook wanneer zij het ‘traditionele’ schilderen reeds lang 
achter zich had gelaten:  “I’m a painter. I’m still a 
painter and I will die a painter. Everything that I have 
developed has to do with extending visual principles 
off the canvas.”19 Schneemann doorbrak in haar oeuvre 
het klassieke picturale kader, om te komen tot wat zij 
“exploded canvasses” heet; schilderijen gerealiseerd 
met extra picturale middelen waaronder reële lichamen.20 
Meat Joy, voor de eerste keer opgevoerd op het Festival 
de la Libre Expression te Parijs op 29 mei 1964, vormt 
binnen deze preoccupatie een hoogtepunt. Vier vrouwen en 
vier mannen, enkel gekleed in hun ondergoed, performden 
in een steeds extatischer wordende opvoering. Hun 
lichamen ontmoetten elkaar in een dynamische en innige 
verstrengeling. Lichamen kronkelden samen door en over 
elkaar op de grond. Rauwe vlees en vis werden toegevoegd 
aan de versmeltende vleesmassa. Het vlees, zowel levend 
als dood, werd gekoesterd. Vervolgens werd ook verf, touw, 
plastiek toegevoegd en uiteindelijk ook papieren snippers. 
De oorsprong van dit performatieve tableau moet gezocht 
worden in een droom. Schneemann omschreef het als een “an 
erotic vision that came through a series of very visceral 
dreams of expanding physical energy — off the canvas, 
out of the frame.”21 Het bestaan van het schilderij als 
lichaam hield op. Althans in klassieke zin. Het ontplofte 
in de kunstenaar haar droom en het spatte uiteen, 
voorbij het kader, de reële fysieke ruimte in. Abstract 
expressionistische verfstroken transformeerden zich hierbij 

19 Carolee Schneemann aan het
woord in de documentaire 
Erotics: Carolee Schneemann 
(Beatty M. (ed.) 1993; VHS,
5 min.).

20 Schneemann C., in:
“Documentext”, 1997, p. 167.

21 Reilly M., Carolee Schneemann:
Painting, what it Became, 
P.P.O.W., 2009, z.p.



in reële lichamen die de expressionistische dynamiek 
in een wervelende kronkeling van werkelijke lichamen 
in herinnering brachten. Lichamen waren hierbij zowel 
kwast, verf als drager. Het schilderij gedacht als lichaam 
transformeerde zich in een vitalistische lichamelijkheid, 
gedacht als kunstwerk. Dit lichaamswerk refereerde op 
haar beurt aan het lichaam als bron van leven, genot, 
plezier, extase… Het contesteerde ook, op een Dionysische 
manier, al te rationele mensbeelden. Meer dan Nauman, gaf 
Schneemann in deze en andere performances en happenings 
aan dat het kunstwerk kan gedacht worden als lichaam 
en als ontmoeting van lichamen. Haar latere happenings 
in de jaren zestig gaan ook actief en interactief het 
publiek betrekken in het kunstwerk. Hier staan we voor 
een open lichaam, betrokken op en afhankelijk van de 
buitenwereld. Discursief ook omdat de happenings en 
performances de vrucht waren van  geschreven scenario’s; 
in tekst opgemaakt door de kunstenaar; wetmatigheden 
dus die echter dermate open waren dat improvisatie en 
toeval zich vrijelijk konden bewegen. Het is hier ook dat 
Schneemann’s performances afwijken van de performances 
die Nauman opzette. In zijn verschijnen zagen we een 
soms verstikkende zelfcontrole. Het was een onbegonnen 
poging om rationaliteit – een systeem – aan het lichaam 
op te dringen. Tegelijk wierpen deze performances zich op 
doorheen een beklijvende aliënatie; alsof het een rouwen 
betrof om, of een stringent vasthouden aan, het verloren 
kunstwerk als lichaam. Schneemann daarentegen ervaart geen 
verlies. Enkel positieve transformatie. Lichamelijkheid 
als open kunstwerk eerder dan het kunstwerk als gesloten 
lichaam viert immers het gevonden open lichaam, betrokken 
op een buitenwereld waarin het tekst, norm en kader 
succesvol bezweert. Maar toch ontstaat de indruk dat reële 
lichamen in de jaren zestig hun intrede deden onder andere 
om, doorheen talloze picturale referenties, datgene te 
expliciteren wat ooit werd toegeschreven aan kunstwerken, 
met name schilderijen: een bestaan als lichaam.  
Ook de kunst van de Franse kunstenaar Yves Klein 
(1928 – 1962) wijst in deze richting. In zijn zoektocht 
naar het immateriële van de schilderkunst; naar een 
schilderkunst die lichamelijk impregneerde en het gevoel 
direct aansprak, botste hij op het einde van de jaren 
vijftig en begin jaren zestig op het vrouwelijke lichaam 
als schilderskwast. Uit feministische hoek werd Kleins 
aanpak scherp veroordeeld. Hij gebruikte immers het 
vrouwelijke lichaam naar eigen zeggen als een object, 
een gewillige schilderskwast die hij op stringente wijze 
controleerde. De vrouwen dienden te doen wat hij beval. 
Maar niettegenstaande zijn paternalistische, instrumentele 
en door seksualiteit gedicteerde kijk op vrouwen tekende 
zich bij Klein een preoccupatie af met het lichaam als 



kunstwerk die rechtsreeks gelieerd kan worden aan de 
tradities die het als zodanig karakteriseerden. Klein 
was na een periode van experimenteren aangekomen bij 
monochrome blauwe, het zogenaamde International Klein 
Blue (IKB), schilderijen waaruit hij zichzelf en dus 
ook elke referentie naar het lichaam  – hij schilderde 
ze onder andere met een verfroller – had verwijderd. 
Maar het bestaan in de ondefinieerbare veelheid die 
het immateriële is, bleek voor de kunstenaar een te 
wonderlijk, te spiritueel bestaan. Hij huurde vrouwelijke 
modellen in om hem gezelschap te houden in deze blauwe 
staat. Klein associeerde na observatie het spirituele met 
het lichamelijke en daar waar hij eerst in zijn zoektocht 
naar immateriële spiritualiteit het lichaam probeerde te 
overstijgen ging hij nu het lichaam teruggeven aan de 
kunst. Het gevoel hield zich voor hem immers op in het 
vlees, hij associeerde ze zelf met elkaar: “La forme du 
corps, ses lignes, ses couleurs d’entre la vie et la mort 
ne m’intéressent pas; c’est son climat affectif pur qui est 
valable. La chair…!!!!”22 Vrouwenlichamen werden ingestreken 
met verf en hun lichamen werden tegen doeken gedrukt, 
zo sporen achterlatend van hun lichamen. Deze blauwe 
lichaamssporen moesten het voor de beschouwer makkelijker 
maken om hun eigen lichamelijke gevoelsstaat te verbinden 
met de in vlees vervatte menselijke gevoelsstaat. Maar 
in zijn streven om dit te bereiken gaf Klein ons inzien 
ook als geen ander aan dat het van zijn lichaam beroofde 
kunstwerk geen optie is. Daar waar het in vlees vervatte 
menselijke bestaan dreigt te verdwijnen in een spirituele, 
puur geestelijke staat, dringt het lichaam zich na verloop 
van tijd weer op.
Het kunstwerk, ook al kan het geen gesloten lichaam meer 
zijn; veilig afgesloten voor de buitenwereld, zichzelf 
ongemoeid (ver)kennend doorheen de eigen sensaties – 
autonoom – , toont steeds het verlangen om lichaam te 
worden. Ook wanneer het lichaam slechts als herinnering 
aanwezig is, zoals in de Anthropométries van Yves Klein, 
of wanneer het verlangen om het kunstwerk als lichaam 
in stand te houden bijzonder precair blijkt zoals in de 
performances van Bruce Nauman. Deze beweging, van het 
verlangen om het kunstwerk als lichaam te overstijgen 
naar het verlangen om van het kunstwerk een lichaam te 
maken en terug, kenmerkt de kunstproductie in haar geheel 
en oeuvres en individuele kunstwerken in het bijzonder. 
Ook die in de tentoonstelling The Ever Changing Body. Vic 
Gentils’ (1919 - 1997) reliëfsculptuur Brasil (1969) werd 
gemaakt na een reis naar Brazilië en op een moment waarop 
zijn werk opnieuw ging overhellen richting schilderkunst. 
De sculptuur is opgebouwd uit niets anders dan wit 
geprepareerde doeken die geassembleerd zijn op een metalen 
frame dat de vorm aanneemt van lichamen. In de afwezigheid 

22 Klein Y., “Le vrai devient
réalité”, in: Zero nr. 3, 
Düsseldorf, Juli 1961.



van verf dient de drager zelf getransformeerd te worden 
tot driedimensionaal lichaam. In de schilderkunst van 
Asger Jorn (1914 - 1973) en Karel Appel (1921 - 2006) 
transformeren beelden van respectievelijk primitieve 
wezens (bv. Verlust der Mitte uit 1958) en vrouwen (Blauw 
Naakt uit 1957) zich picturaal in driftig en pasteus 
geschilderde beeldlichamen. Het schilderij wordt een 
metafoor voor de getormenteerde ziel, gevat in onrustig 
picturaal ‘vlees’. Yves Klein’s met blauwe verf bedekte 
Niké van Samothrake uit 1962 is een picturale sculptuur 
die nagenoeg letterlijk als een ode aan het kunstwerk 
als lichaam – de overwinning van het kunstwerk als 
lichaam – kan gezien worden. De popart van Allen Jones 
(1937) vertrekt uit de seksualisering, fetisjering en 
objectivering van de vrouw in de westerse cultuur: steeds 
korter wordende minirokken, erotisch aandoende vrouwen 
in advertenties, in latex en fetisj outfit geklede vrouwen 
vormen zijn vertrekpunt. De vrouwbeelden transformeren 
zich onder andere in zombieachtige, akelige, tegelijk 
zeer realistisch ogende sculpturen van vrouwen gekleed 
in SM-outfit aan de hand waarvan de status van het 
kunstwerk als fetisj wordt opgevoerd. De concretisering 
van het verlangen om het kunstwerk te zien als lichaam 
– de verwerkelijking van de metafoor – krijgt hier een 
paradoxale invulling: de vrouwsculpturen zijn zowel 
verleidelijk als onheimelijk. Mark Manders (1968) werkt 
sinds 1986 aan zijn Zelfportret als gebouw, een fictief 
huis, gevormd door tijdelijke plattegronden waarin een 
geheel van sculpturale objecten – honden, meubels, dieren, 
mensen, vreemde machines, … – figureert. De sculpturen en 
sculpturale ensembles zijn de architecturale vertalingen 
van de kunstenaars gedachten waarin menig menselijke vorm 
– vaak gefragmenteerd, gekwetst, ingetogen en/of verstild 
– wordt opgevoerd. Lichamen en aangezichten, gerealiseerd 
in op natte klei lijkende geschilderde epoxy – worden er 
doorkliefd door houten balken en panelen. Het kunstwerk 
toont opnieuw het verlangen een lichaam te worden, een 
lichaam gevormd uit affecten en sensaties, doch, zo lijkt 
het, het wordt in deze betrachting doorkliefd en er ook 
van weerhouden. Het kunstwerk kan opnieuw geen lichaam 
worden maar het toont doorheen de aanwezigheid van de 
menselijke figuur, met name door de natte en dus nog 
manipuleerbare evocatie van klei, het verlangen dit alsnog 
te willen worden. Alleen, het heeft haar deuren geopend 
voor de buitenwereld. In dit besef bestaat het slechts als 
open lichaam – het kunstwerk als gebouw  als lichaam –, 
betrokken op de en het andere. Mensen, objecten, ruimtes: 
“The building arises, like words, out of interaction with 
life and things.”23

23 Manders M., The Abscence of
Mark Manders, 1994. 
Gepubliceerd op de website 
van Mark Manders (http://www.
markmanders.org/texts/english/
the-absence-of-mark-manders/). 





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.

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.



MiChelangelo Pistoletto, Mirror, 1992, 
ed. 146150, 
silksCreen on Plexiglass Mirror, 
60 x 45 CM

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.



in tegenstelling tot het fel contrasterende koloriet 
van Barbaars Naakt houdt appel zijn kleurenpalet in 
dit werk hoofdzakelijk binnen eenzelfde tonaliteit 
van blauwen. de ondergrondlaag blijft zichtbaar 
door de opperhuid van de op de rug geziene figuur.
in dit werk ligt de nadruk op de vitaliteit: de 
genitaliën en monumentale vrouwelijke vormen als 
symbool van vruchtbaarheid en lichaamskracht. 
maar het schilderij getuigt eveneens van een 
diepmenselijke tragiek: het leed wordt gesuggereerd 
door het zware laaghangende bekken en het op de 
romp neergezonken hoofd.

AsGeR JoRn

de deense kunstenaar asger jorn (1914-1973) 
wordt algemeen beschouwd als de ideoloog 
en theoretische grondlegger van verscheidene 
naoorlogse kunstenaarsgroepen, waarvan cobra 
(1948-1951) de bekendste is. naast een omvangrijk 
artistiek oeuvre, dat behalve schilderijen ook etsen, 
litografieën, keramiek en sculpturen omvat, was 
jorn een geëngageerd denker en auteur van talrijke 
kritische teksten over kunst en maatschappij.
jorn groeit op in denemarken, maar wijkt als 
jonge twintiger uit naar parijs, waar hij zijn leertijd 
doorbrengt aan de académie contemporaine als 
student van fernand léger. in die periode (1935-
1940) komt hij in contact met de erfenissen van 
het dadaïsme en surrealisme, van waaruit zijn 
belangrijkste ideeën zullen ontstaan. door het 
uitbreken van de tweede Wereldoorlog wordt 
jorn verplicht om naar denemarken terug te 
keren. na de oorlog richt hij samen met christian 
dotremont, joseph noiret, corneille, constant en 
karel appel de kunstenaarsgroep cobra op en 
wordt hij een belangrijke pleitbezorger voor een 
vrije, expressieve en spontane creatie. 
in diezelfde periode ondergaat jorn ook een 
hernieuwde invloed van edvard munch, met wie 
hij zich verwant voelt omdat hij net als munch 
werkt vanuit oude noord-europese beeldtradities. 
jorn laat zich in het bijzonder door noorse 
folkloristische kunst en mythen inspireren, wat hij 
combineert met een eigentijdse experimenteerdrift 
en grote spontaneïteit.
na de ontbinding van cobra in 1951 en de 
oprichting van “mouvement pour un bauhaus 
imaginiste” staat jorn in 1957 samen met o.a. guy 
debord aan de basis van de “situationistische 
internationale” (si), een groepering van sociaal 
revolutionairen die zich verzette tegen de door 
het kapitalisme gecultiveerde levensstijl en ervoor 

KARel APPel

de nederlandse kunstenaar karel appel (1921 -
2009) wordt in 1921 geboren te amsterdam. 
hij is vooral bekend als stichtend lid van de 
experimentele groep en de cobrabeweging in 1948. 
de kunstenaarsgroep cobra (een samentrekking 
van de steden kopenhagen, brussel en amsterdam 
waar haar stichters vandaan kwamen) ageerde 
tegen de heersende academische, ‘doordachte’ 
kunstvormen, en propageerde juist een spontane, 
vrije expressie. hiervoor vonden zij inspiratie in 
de primitieve kunst, kindertekeningen en outsider 
art. ondanks haar korte bestaan heeft de groep 
een grote invloed gehad op de europese moderne 
kunst. 
om inspiratie op te doen reisde de 26-jarige karel 
appel in 1947 samen met corneille naar parijs. 
later dat jaar schreef hij zijn vriend: “plotseling 
vond ik het – ik maak nu een krachtiger primitief 
werk.” in 1948 maakte hij kennis met de deense 
avant-garde, wat van grote invloed zou blijken voor 
de weg die appel zou inslaan, en zoekt hij steeds 
vaker inspiratie in de primitieve en volkskunst. 
geleidelijk aan werd zijn werk kleurrijker en 
transformeerde hij de personages tot primitieve, 
groteske gedrochten. vanaf dat moment gaat het 
appel om de kracht van de kleur, de materie en 
om de spontane creatiedrift van de kunstenaar. 
door de tweede Wereldoorlog ontwikkelt appel 
een getraumatiseerd mensbeeld (getuige daarvan 
de serie Vragende Kinderen die appel maakte na een 
treinreis door duitsland, kort na het einde van 
de tweede Wereldoorlog, waarin hij in 1948 en 
1949 het lot verwerkte van de kinderen die op de 
stations stonden te bedelen om eten en geld). in een 
behoefte naar zingeving grijpt appel terug naar de 
onbezoedelde expressie van kinderen, primitieve 
samenlevingen, psychiatrische patiënten, ... 
tijdens de jaren vijftig maakt appel intense, directe, 
intuïtieve en expressieve schilderkunst. de felle 
en dynamische kleurmassa’s zijn een uiting van 
zijn innerlijke verscheurdheid en angsten. in die 
periode schildert hij onder andere een serie in kleur 
vibrerende naaktfiguren. Blauw Naakt uit 1957, dat 
in de collectie van S.M.A.K. figureert samen met 
zijn pendant Barbaars Naakt uit 1958, is daarvan 
een prachtig voorbeeld. het is zoals appels andere 
werken een werk ontstaan uit een gevecht met 
de verf en het doek. in een dikke verfmaterie, 
aangebracht met zware penseelstreken, met 
paletmes, met de handen of rechtstreeks uit de tube 
zelf legt appel zijn innerlijke bewogenheid vast. 
het schilderij is één en al zinnelijke brutaliteit en 
emotionele geladenheid.



pleitte om het marxisme nieuw leven in te 
blazen. in 1958 publiceert si een selectie van 
jorns teksten die getuigen van zijn doorgedreven, 
radicale culturele en politieke ideeën.
het is in die radicale periode dat het 
programmatische werk Verlust der Mitte (het 
verloren centrum) moet worden gesitueerd. de 
titel van dit werk verwijst naar een boek van de 
oostenrijkse kunsthistoricus hans sedlmayr 
(1948) waarin de auteur zijn beklag doet over 
de decadentie en stuurloosheid van de moderne 
kunst. `
in tegenstelling tot de negatieve bijklank 
die de uitdrukking in de geschriften van 
sedlmayr heeft, ontwaren we bij jorn juist een 
positieve waardering voor dat geïmpliceerde 
“centrumverlies”. die decentralisatie en de 
strijd tegen de regulering van het artistieke 
creatieproces zijn immers altijd de drijfveren 
geweest in jorns streven naar persoonlijke 
vrijheid.

Andy WARhol

in zijn serie zeefdrukken van de portretten van 
overbekende stars en andere figuren, zoals deze 
van het filmidool Marilyn Monroe uit 1968, is 
andy Warhol (1930-1987) ongetwijfeld het verst 
gegaan in het objectiveren en onpersoonlijk 
maken van het portretbeeld.De figuur wordt een 
stereotiepe door het isoleren en uitvergroten van 
het portret, de herhaling (x10) en de felle, in het 
oog springende kleuren.
marilyn monroe wordt als icoon voorgesteld, 
als een afstandelijk logo dat in de verte doet 
denken aan de stijl waarmee reclame ons koop- 
en consumptiegedrag manipuleert. het is onder 
meer door een niet langer te tarten publieke druk 
dat marilyn monroe ten onder ging door in 1962 
zelf een einde te maken aan haar leven.

andy Warhol is een amerikaanse kunstenaar 
die werkelijk iedereen kent. hij was (en 
dat is niet onbelangrijk om weten…) 
aanvankelijk werkzaam voor magazines in de 
publiciteitswereld, waarna hij reclamebeelden 
al snel begon te gebruiken als basis om te 
schilderen. vanaf 1961-62 produceert hij op 
massale manier zeefdrukken op canvas en 
papier waarmee hij de kunst heel toegankelijk en 
letterlijk “pop” maakt. hij haalt letterlijk alles 
door “zijn zeef” gaande van beroemdheden 
(soms op hun eigen verzoek) zoals paul delvaux, 

liza minnelli, jackie kennedy, dolly parton, ... 
tot tekens en symbolen van de toen (nog) 
heersende ideologische tegenstellingen in de 
wereld, zoals het motief van de dollar, hamer en 
sikkel en beeltenissen van elvis, mao en lenin ...
het belang van het omvangrijke oeuvre en 
denken van andy Warhol is niet te overzien. 
hij veranderde het begrip kunstenaarsstudio 
tot een fabriek waar kunst haast aan de lopende 
band werd geproduceerd en waar ook andere 
disciplines een plek vonden (bv. the velvet 
underground). hij 
wist, samen met iemand zoals jonas mekas, de 
film te manipuleren in het uitgerekte perspectief 
van de fotografie. Zoals met Empire uit 1964 waar 
de camera urenlang onbewogen de statige 
wolkenkrabber filmde en waarbij hoogstens af 
en toe een flikkering te zien is én het letterlijk 
verglijden van de dag het onderwerp was. 

andy Warhol was een superintelligente acteur die 
zichzelf kon camoufleren en onsterfelijk maken 
onder een soms dikke laag maquillage...

JonAs MeKAs 

Museumcultuur Strombeek/Gent is fier om in 
de nabijheid van de reeks Marilyn Monroe van 
popicoon andy Warhol in samenspraak met de 
kunstenaar videobeelden te kunnen tonen van 
één van de absolute pioniers van de alternatieve 
“cinema”.

jonas mekas (1922) is een na de oorlog met zijn 
broer naar new york uitgeweken litouwer die 
vanaf de jaren vijftig, gewapend met een bolex in 
een continue flux, beelden ‘schoot’ van wat zich 
afspeelde in de metropool new york. eerst legde 
hij de geëmigreerde litouwse gemeenschap vast 
die in verpauperde omstandigheden strandde in 
de in onze ogen (toen) al te geromantiseerde “big 
apple”.
jonas mekas was van meet af aan een activist 
die een lans brak voor de experimentele 
cinema als alternatief voor hollywood. hij was 
medeoprichter, curator en artistiek directeur 
van het new yorkse anthology film archive, 
drijvende kracht achter the film-makers’ 
cooperative en richtte het film culture 
magazine op. de invloed die hij in deze “rollen” 
heeft uitgeoefend, is niet te onderschatten; bij 
vrijwel alle initiatieven die in de jaren zestig en 
zeventig in de verenigde staten op het gebied 



van de experimentele film werden ontplooid, was 
mekas direct of indirect betrokken!
het was jonas mekas die andy Warhol 
inspireerde tot het maken van zijn eerste films en 
bij diens legendarische Empire (1964) stond jonas 
mekas zelf achter de camera! onlangs (nog tot 
26.01.2014) wijdde bozar in brussel een overzicht 
van deze voor altijd aan de fluxus-beweging 
gelieerde en nog steeds vol energie opererende 
kunstenaar “buiten” alle formaat.

in 1964 verkoos het film culture magazine 
andy Warhol voor hun jaarlijkse “award”. andy 
Warhol wou echter geen publieke eer zodat jonas 
mekas hem voorstelde de “award” uit te reiken 
in diens studio (the factory), een voorstel waar 
andy graag mee instemde. op weg naar the 
factory besefte jonas mekas dat hij geen trofee 
bij zich had en besliste dan maar om een korf 
fruit te kopen die in de film aan Warhol wordt 
overhandigd door het zoontje van andy Warhols 
superstar (en supermodel voor magazines vogue 
& elle) ivy nicholson.
het bijna naar caravaggio neigende tafereel mét 
fruitmand is een formidabele persiflage op de 
uitreiking van de oscars...
andy Warhol staat tussen zijn “mooie” context; 
sans gêne deelt hij zijn gezonde en smakelijke 
prijs uit en erotiseert hij de gefilmde uitreiking 
via het consumeren van het fruit. bekijk de 
zielsmooie baby jane ( jane holzer) die de 
camera met haar vastberaden blik betovert. 
de gefortuneerde jane holzer behoorde tot 
de Warhol superstars aan wie zelfs de hit van 
roxy music, Virginia Plain (1972) refereert... 
Deze Award-film is tegelijk een hommage aan 
de vertraagde films van Andy Warhol - toen die 
films veelal werden geprojecteerd op 16 mm 
formaat, al werden ze gedraaid op 24 mm film. 
de aanstekelijke muziek is van The Supremes - de 
muziek die niet zelden de auditieve achtergrond 
bleek in the factory destijds ..

de Scenes from the life of Andy Warhol is gebaseerd 
op dagboekfilms uit de periode 1965-1982. 
geniet van dit heftige tijdsdocument waar 
locaties in voorkomen zoals delmonico’s hotel 
waar The Velvet Underground (met nico, john cale 
en wijlen lou reed) hun eerste publieke concert 
hielden op 13 januari 1966! de muziek van The 
Velvet Underground is hier pertinent aanwezig 
als een stuwende en kolkende “onderlaag” bij 
het “underground” leven van andy Warhol en 
zijn kompanen. Zijn entourage bestond uit nu 
ronkende namen zoals george maciunas, allen 

ginsberg, john lennon, yoko ohno, mick 
jagger ...

Allen Jones

in de buurt van de “marilyns” van de 
andy Warhol hangt het werk van de britse 
popkunstenaar allen jones (1937) die niet 
zelden met de kunstenaars hockney en kitaj 
wordt geassocieerd. allen jones maakte kunst 
die in de jaren zestig nogal op de heupen zat 
van de feministische beweging die bijvoorbeeld 
aanstoot nam aan een werk dat bestond uit een 
transparante salontafel die ondersteund werd 
door een op handen en voeten zittende, schaars 
geklede pop/dame...

Neither Forget your Legs uit 1965 is een heel 
aantrekkelijk werk dat de popart lijkt te 
verzoenen met de modernistische traditie. naar 
verluidt grijpen de wentelende kleurvlakken 
terug naar de kleuren van matisse en zou de 
“metamorfose” van het vrouwelijke lichaam 
aansluiten bij het surrealisme. niet alleen via de 
compositie maar ook door het oordeelkundig 
gebruik van kleur zit er beweging en vaart in het 
doek. het doet denken aan chrono-painting in 
het historische verlengde van de experimenten 
met fotografie van onder andere Marey en/of
muybridge. er straalt erotiek uit dit beeld; 
een beeld dat een beeld blijft door het plankje 
dat onderaan de begrenzing aangeeft tussen 
het kunstwerk (verbeelding) en de realiteit en 
tegelijk ook aan het motief met de sierlijke 
hakschoenen, een grond/(dans)vloer verleent.

“dit schilderij geeft allen jones de gelegenheid 
om een gracieus en verfijnd lijnen- en 
kleurenspel tot stand te brengen, waarbij het 
licht de schaduw domineert.”

dAVid hocKney

de britse kunstenaar david hockney (1937) 
studeerde aan het royal college of art in 
londen en ontwikkelde zich al snel tot één 
van de bekendste vertegenwoordigers van de 
britse popart. na een korte abstracte periode 
evolueerde hij in de vroege jaren zestig naar een 
eigen vorm van ‘nieuwe figuratie’. Zijn eerste 



werken bevatten letterlijke literaire referenties 
onder meer aan het werk van Walt Whitman, 
arthur rimbaud  en de griekse dichter 
Konstantin Petrou Kavafis. Stilistisch ondergaat 
hockney een sterke invloed van francis bacon 
(het opzettelijk uitwissen van bepaalde delen 
van het beeld) en r.b. kitaj (het gebruik van 
verschillende schilderkunstige en grafische 
technieken), maar ook van de amerikaanse 
popartkunstenaar larry rivers en de schotse 
schilder en beeldhouwer William turnbull. 
na zes decennia valt vooral de grote diversiteit 
aan stijlen op, die zijn oeuvre opdeelt in 
verschillende, welomlijnde periodes. centrale 
vraagstukken omtrent schilderkunst, theatraliteit 
en fotografie houden het oeuvre samen. 

Hockneys werk, dat vaak een autobiografisch 
aspect bezit, getuigt van een grote sensibiliteit 
voor menselijke relaties, dingen en situaties. Zijn 
werk gaat over het lot van het mensdom, liefde 
en seks in de moderne wereld – verbeeld in 
graffitiachtige slogans zoals “I will love you at 8 
pm next Wednesday” en de duidelijk herkenbare 
humoristische pathos.
het monumentale Man Stood in Front of His House 
with Rain Descending uit 1962 (één van de absolute 
topwerken uit de collectie van s.m.a.k.!) bevat 
alle karakteristieken van hockneys vroege 
oeuvre. typisch voor die vroege periode zijn 
de nog aanwezige reminiscenties aan de lyrisch 
abstracte kunst, de invloed van francis bacon 
en het gebruik van woorden, dat hockney kent 
uit cartoons en graffiti.
in zijn eerste schilderijen experimenteert hij 
met een aantal technische problemen, zoals 
het gebruik van verschillende doeken in 
één werk. volgens hockney geeft de vorm 
van het doek meer kracht aan het werk. het 
schilderij, uitgesneden in de vorm van de 
afgebeelde burchtarchitectuur, bevat hierdoor 
illusionistische aspecten en krijgt het karakter 
van een theaterdecor. anderzijds staat de 
driedimensionale vorm in contrast met 
de vlakke stijl en het achterwege laten van 
perspectief.
In het schilderij domineert de menselijke figuur. 
toch is er nog geen sprake van een eigenlijk 
portret zoals in zijn latere werk. De figuur is 
eerder een onderdeel van een compositorisch 
probleem. 
typisch is de combinatie van humor en 
troosteloosheid waarmee hockney de 
postmoderne condition humaine verbeeldt.

VAleRio AdAMi 

valerio adami (1935) is een italiaanse, 
figuratieve schilder én een befaamde 
popartkunstenaar. hij studeerde in milaan en 
werkte in londen en parijs. aanvankelijk was 
valerio adami een abstracte kunstenaar die 
evenwel een bocht nam naar “klare” figuratie.
Zijn meest karakteristieke werk volgt de stijl 
van stripverhalen, met krachtige contouren, 
omlijningen en volle kleurvlakken.
in tegenstelling tot wat er in de popart gebeurt, 
neemt de schilder het fotografische beeld niet 
meteen over, hij vereenvoudigt het en zet 
het om in een platte, vlakke compositie van 
egaal gekleurde en zwart omrande vormen 
waarin meubelen, decorelementen en personen 
herkenbaar worden.
de versnijdingen, het bevreemdende coloriet en 
het gedeeltelijk weglaten of accentueren van de 
gegeven “werkelijkheid” leiden naar kunst die 
als het ware die bekende realiteit “scant” tot de 
essentie van het primaire waarnemen.

het is heel mooi om naast het werk van andy 
Warhol het werk Hotel Chelsea Bathroom (1968) 
te kunnen presenteren. het chelsea hotel is 
een begrip in de new yorkse avant-garde van 
de jaren zestig... het is een overrompelend 
schilderij waarin de strakke lijnvoering 
overhoop gehaald wordt door tegelijk chaos 
en wanorde te organiseren via het lepe 
gebruik van perspectief, opeenhopingen en 
overlappingen. alles wordt er weliswaar clean 
en “koel” van en deze gedachte staat haaks op 
de herinnering die het beruchte chelsea hotel 
oproept als toevlucht- en verblijfsoord van veel 
kunstenaars in het ongeregelde kunstklimaat 
van new york in de jaren zestig. valerio adami 
kreeg tentoonstellingen over heel de wereld 
en zijn werk werd, zonder dat velen dat weten, 
besproken door grote schrijvers zoals italo 
calvino en jean-françois lyotard.

MARtiAl RAysse

in de jaren zestig vormt martial raysse (1936) 
samen met arman, yves klein en daniel spoerri 
de kern van het nouveau réalisme in frankrijk - 
een kortstondige kunstenaarsbeweging waarvan 
de hoofdrol spelers verenigd werden door hun 
verlangen naar een kunst die op een meer 



accurate manier het moderne leven kon vatten. 
Zoals hun amerikaanse tegenhanger popart 
produceerden de nouveau realisten werk dat de 
naoorlogse cultuur van consumptie en vertoon 
weerspiegelde. 

het vroege werk van raysse dat hij in de jaren 
vijftig produceert - assemblages (“totems”) 
van eigentijdse, massageproduceerde goederen 
(drankblikjes, plastic flessen, speelgoed, 
schoonheidsproducten, enz.) - refereert al op een 
zeer evidente manier aan de consumptiecultuur. 
vanaf 1959 kadert hij zijn werk binnen een 
filosofie die hij aanduidt met de term “hygiène de 
la vision”. raysse: “ik wou dat mijn werken
de serene zelfevidentie hadden van massa-
geproduceerde koelkasten… dat ze het 
voorkomen hadden van de nieuwe, steriele, 
onveranderlijke visuele hygiëne”. 
in 1961 zal raysse zich gaandeweg verwijderen 
van de orthodoxe attitude van de nouveau 
realisten. Zijn stijl wordt picturaler en hij gaat 
opnieuw schilderen. gevonden objecten worden 
nu geïntegreerd in schilderijen die bestaan uit 
opzichtige en synthetische kleuren.
de beelden kristalliseren zich rond de côte 
d’azur, de geboortestreek van raysse: de 
levensvreugde,  het optimisme, het escapisme, 
de vakantiestemming. hij neemt er verschillende 
elementen uit over: de maquillage, het artificiële, 
de opzichtige kleuren, de zon, de zee…  
toch is het optimisme (raysse zelf spreekt over 
een “beredeneerd” optimisme) vooral een vorm 
van exorcisme voor de obsessie met de dood die 
raysse achtervolgt:
“in de schilderkunst is het altijd aangrijpender 
als je arme, ongelukkige mensen kunt laten zien, 
mensen die stervende zijn, met zware wallen 
onder de ogen. schilderkunst en beeldhouw-
kunst speculeerden in de jaren na de oorlog op de 
vergankelijkheid van de materie : het ijzer was
roest, de sculptuur droop weg, het schilderij liep 
af. (…) spontaan heb ik daar een wereld 
tegenover willen stellen, gebaseerd op 
toekomstige technologieën, een gelukkige wereld, 
de wereld waarop we allen hopen, een wereld 
waarin gebruiksvoorwerpen niet meer “sterven”. 
automatisch ben ik gaan werken met materialen 
die me de indruk gaven onveranderlijk te zijn, 
onvergankelijk. het is een wanhopige poging 
om niet te sterven, heel prozaïsch en heel simpel. 
daarom heb ik plexiglas gebruikt, en neon. 
daarom verkies ik een weide in plastic boven een 
echte weide, een plasticbloem boven een echte 
roos (…)”

in de periode tussen 1960 en 1966 creëert raysse 
een groot aantal werken waarin hij gebruik maakt 
van de stereotiepen die gepromoot worden in 
damesbladen en advertenties. 
in 1962 maakt hij een reeks variaties op het 
thema van het vrouwelijke gelaat (waaronder 
het hier getoonde Miss Nice uit de collectie van 
s.m.a.k.). die werken zijn een commentaar 
op het kunstmatige vrouwbeeld gecreëerd en in 
standgehouden door de media. de imitatie van 
make-up moet het artificiële karakter van dat 
beeld benadrukken. 
in de daaropvolgende jaren worden de portretten 
alsmaar schematischer tot raysse in 1968 een 
absoluut nulpunt bereikt: door het portret steeds 
verder te vereenvoudigen bereikt hij uiteindelijk 
een absoluut elementaire vorm die beschouwd 
kan worden als een waar archetype.

onder invloed van de atmosfeer en de 
gebeurtenissen van 1968 wordt raysse steeds 
radicaler. hij keert het esthetische formalisme 
van weleer de rug toe en neemt afstand van de 
sterrencultus die de kunstwereld regeert. ook 
de schilderkunst verdwijnt op de achtergrond. 
in de jaren zeventig leidt hij een teruggetrokken 
leven in noord-frankrijk. Wanneer hij het 
schilderen weer opneemt, heeft zijn werk een 
belangrijke verandering ondergaan. hij heeft zich 
van de stedelijke leefomgeving gedistantieerd 
om terug te keren naar de natuur. in zijn werk 
verbeeldt hij het bucolische ideaal van een vredige 
gemeenschap met reminiscenties aan pousin 
en de mythologie. om die tijdloze, magische of 
fantastische taferelen uit te beelden maakt hij 
gebruik van pastel en tempera. in de jaren tachtig 
maakt hij ook monumentale werken (veelal 
opdrachten in de publieke ruimte). hij zegt zelf 
op zoek te zijn naar een kunst die het midden 
houdt tussen het klassieke en het moderne. hij 
legt zich toe op de klassieke genres waaronder 
het portret, de landschapschilderkunst en 
historieschilderkunst.

binnenkort kunt u het oeuvre van martial raysse 
ontdekken in de grote overzichtstentoonstelling 
die het centre pompidou dit voorjaar organiseert 
in parijs.

yVes Klein

yves klein (1928-1962) wordt beschouwd één 
van de meest invloedrijke en controversiële 



franse kunstenaars van de jaren vijftig. ondanks 
zijn vroegtijdig overlijden ontwikkelt hij op een 
relatief korte periode van zeven jaar een complex 
en veelzijdig oeuvre. klein genoot een opleiding 
in Oosterse talen en Zenfilosofie en streefde ook 
in zijn kunst het spirituele na. 
Zijn vroege werk bestaat hoofdzakelijk uit 
monochrome schilderijen. vanaf de late jaren 
vijftig werkt klein haast nog uitsluitend in 
één ultramarijn blauw pigment dat hij later 
patenteerde onder de naam international klein 
blue (ikb). klein creëerde het ikb samen 
met scheikundigen om tot dezelfde intensiteit 
te bekomen als droge pigmenten, maar dan via 
een suspensie van droog pigment in een helder 
kunsthars. de blauwe kleur was voor klein 
niet zozeer een pigment, maar een spirituele, 
kosmische kracht die de ruimte onzichtbaar 
doordringt en zichzelf transformeert in een 
kunstwerk. 
inspiratie voor zijn artistieke en spirituele ideeën 
vindt klein in max heindels studie Rosicrucian 
Cosmoconception (1909) die de grondslagen 
beschrijft van het rosicrucianisme - een occulte, 
christelijk esoterische sekte waarin klein zelf 
een tijdlang actief was. het rosicrucianisme 
proclameert de intrede van een nieuw tijdperk: 
het tijdperk van de ruimte (age of space) 
waarin de geest los van een concrete vorm kan 
bestaan en waarin objecten worden opgeheven 
en mensen van hun lichaam bevrijd zijn. 
deze ideologie van het immateriële en 
het metafysieke vormt een noodzakelijke 
achtergrond wil men het werk van klein 
begrijpen. behalve de monochromen vond 
kleins onderzoek naar het immateriële vanaf 
1957 talloze andere toepassingen die ook 
zijn voorliefde voor spektakel illustreren: 
voorbijgaande performances, efemere sculpturen 
van vuur of water, geluidswerken, de artistieke 
appropriatie van ruimtes (en bij uitbreiding de 
hele kosmos) …
net zomin als men buiten die theoretische 
achtergrond kan, kan men buiten kleins 
achtergrond als professioneel judoka, wil men 
zijn bijzondere relatie tot het lichaam in zijn werk 
begrijpen. het is bekend dat klein vrouwelijke 
modellen inhuurde om bij het uitvoeren van zijn 
schilderijen naakt in zijn atelier rond te lopen. 
klein: “de aanwezigheid van die naakte lichamen 
heeft mij lange tijd op de grond gehouden bij 
het uitvoeren van de monochromen en het 
moment van verlichting dat dit teweeg bracht.” 
volgend op de vaststelling dat de blauwe kleur de 
modellen opgewonden maakte, concludeerde hij 

dat hun betrokkenheid des te geslaagder zou zijn 
mochten de modellen zelf kunnen schilderen. 
daaruit volgen de zogenaamde Anthropométries 
(antropometrieën) waarvan de eerste publieke 
opvoering plaatsvindt in 1958 en waarin het 
lichaam van de vrouwelijke modellen, gedrenkt 
in blauwe verf, gebruikt werd als “levend 
penseel”. aanvankelijk leiden de performances 
tot monochrome schilderijen, d.w.z. er wordt 
zolang met de lichamen over het doek bewogen 
tot het volledig bedekt is met verf. maar vanaf 
1960 evolueren de antropometrieën tot duidelijke 
herkenbare afdrukken (‘tamponnages’) van de 
vrouwenlichamen.
in 1962 realiseert klein ook de zogenaamde 
“portraits-reliefs”, afgietsels van de andere leden 
van de nouveaux realisten (arman, martial 
raysse, …) op ware grootte, geschilderd in 
ikb en bevestigd op een paneel bezet met 
bladgoud. in die periode realiseert hij ook een 
reeks plaasteren afgietsels in ikb van klassieke 
sculpturen zoals de niké van samothrace en de 
venus van milo.

chucK close

chuck close ( 1940) is een amerikaanse 
kunstenaar die beroemd werd om zijn 
fotorealisme en zijn meer dan levensgrote 
portretten. hoewel hij in 1988 verlamd geraakte, 
is hij doorgegaan met schilderen en produceert 
hij nog steeds werk dat geliefd is bij musea 
en verzamelaars. het is merkwaardig dat de 
hyperrealistische kunst die ook prominent was 
te zien op documenta 5 (1972) in kassel nogal 
wordt doodgezwegen maar toch met iemand zoals 
chuck close als belangrijk wordt beschouwd. 
chuck close portretteert zijn “modellen” frontaal 
en is zoals hij het zelf formuleert “geïnteresseerd 
hoe een persoon eruit ziet in een honderdtal 
seconden, waarna hij er nooit meer zal uitzien 
zoals op die momenten. het simultane is dan ook 
een belangrijk bijproduct van wat wij doen...”

de indrukwekkende portretten van chuck 
close zijn verbazingwekkend reëel. Wellicht 
waren ze later van één of andere invloed op 
fotografen zoals thomas ruff die ook frontaal en 
monumentaal kennissen portretteerde tot in hun 
kleinste huidoneffenheden. hyperrealisme was in 
onze contreien nooit echt een succes te noemen 
op bescheiden uitzonderingen na van kunstenaars 



zoals marcel maeyer en antoon de clerck. 
Waarschijnlijk is de reden, zoals een kunstcriticus 
het ooit poneerde, dat “onze regionen sterk 
beïnvloed werden door de minimale tendensen 
van het stedelijk in amsterdam?”
het hyperrealisme of superrealisme genoemd, 
is een stroming in de schilderkunst uit de 
jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw. in 
deze vorm van hedendaagse kunst wordt de 
werkelijkheid op een zo realistisch en neutraal 
mogelijke manier weergegeven. Keith (1972) van 
chuck close is een prachtig voorbeeld. het is 
een werk dat getuigt van intens vakmanschap en 
tegelijkertijd een visie/mensbeeld poneert op basis 
van geconcentreerde observatie.

Vic Gentils

vic gentils (1920-1997) was één van de eerste 
naoorlogse kunstenaars in vlaanderen die 
aansluiting zocht bij de internationale kunstscène. 
in 1958, het jaar waarin de expo in brussel de 
blikken van ons land tot een mondiale schaal 
verruimde, richtte vic gentils samen met onder 
andere paul van hoeydonck de groep g58 op, 
met het antwerpse hessenhuis als uitvalsbasis 
en de avant-gardekunst uit de hele wereld als 
inspiratiebron.

omstreeks het begin van de jaren zestig maakte 
gentils zijn eerste reliëfs met wegwerpmateriaal. 
aanvankelijk vertoonde zijn werk 
overeenkomsten met dat van louise nevelson 
door het gebruik van gebrande houten planken in 
reliëfvorm.
spoedig evolueerde hij echter naar geometrisch 
werk zoals Venice by Night (1964), geassembleerd 
uit piano-onderdelen. omstreeks het midden van 
de jaren zestig kwam hij tot een nieuwe figuratie, 
samengesteld uit assemblages van houten, 
gebrande en gevonden voorwerpen, met hier en 
daar een polychrome behandeling. deze 
polychrome behandeling bleef hij in zijn 
werk voortzetten, wat resulteerde in volledig 
polychroom behandelde beelden enerzijds en in 
schilderijen en collages anderzijds.

de objectkunst van vic gentils is uniek. 
eén aspect dat hem onderscheidt van zijn 
generatiegenoten zoals arman en paul van 
hoeydonck is het feit dat hij zijn objecten kiest 
op basis van een gevoelsmatige affiniteit. Hierbij 

heeft hij een uitgesproken voorkeur voor hout. 
stukken hout uit de rivier, afgedankte meubelen, 
houten lijstwerken en onderdelen van piano’s zijn 
voor hem interessant werkmateriaal.

over de twee werken Brasil (1968-1969) schreef 
annie gentils ons dit over de context:

“in 1968 nam mijn vader deel aan de 9e biënnale 
van são paulo (samen met o.a. jef verheyen 
en dan van severen.) deze reis was een ware 
cultuurshock voor mijn vader, niet in het minst 
door de bordelen. Ze zijn ook naar mexico 
afgereisd waar hij erg onder de indruk was van 
de oude Maya-figuren in klei. Bij terugkomst 
heeft hij een half jaar niet kunnen werken, maar 
daarna zijn die merkwaardige beelden en collages 
Brasil ontstaan. Brasil met houten figuren ervoor 
o.a. Die houten figuren van personages of massa 
mensen kwamen toen ook voor in andere grote 
werken. het is dan ook dat mijn vader begon 
te experimenteren met canvas en rivetten in de 
ruimte en ook begon met textielcollages.”

op The Ever Changing Body presenteren wij uit het 
ensemble Brasil een kleine sculptuur en een uiterst 
mooie collage !

PAnAMARenKo

het oeuvre van de antwerpse kunstenaar 
panamarenko (1940) kan het best omschreven 
worden als dat van een kunstenaar-wetenschapper 
die ernaar streeft kunst en wetenschappen 
te verzoenen. door de grenzen tussen 
wetenschappelijk onderzoek en artistieke 
creativiteit op te heffen wil panamarenko 
het begrip ‘kunst’ uitbreiden. het oeuvre van 
panamarenko is dat van een dichter-uitvinder. 
de vlieg- en vaartuigen zijn in de eerste plaats 
niet bedoeld als gebruiksvoorwerpen, maar als 
sculpturen. de disfunctie van de machines is 
onderdeel van hun poëzie. het zijn levensgrote 
belichamingen van het menselijke falen. 

in de jaren zestig richtten anny de decker en 
bernd lohaus in antwerpen Wide White space op 
waar zij werk toonden van avant-garde kunstenaars 
als marcel broodthaers, joseph beuys en anderen. 
de kunstenaars die zij vertegenwoordigen, werden 
verenigd door hun streven naar een meer open 
begrip van de kunst die zij wilden openstellen 



voor nieuwe vormen en ideeën. het is binnen die 
context van artistieke “licentie” dat panamarenko 
tot bloei komt. heel zijn verdere oeuvre speelt met 
dat begrip van “bevrijding”.
de collectie van s.m.a.k. bevat twee vroege 
werken van panamarenko: Feltra (1966) en 
Krokodillen (1967). beide werken zijn representatief 
voor het vroege werk van de kunstenaar en 
illustreren in zekere zin wat de popart voor de 
jonge kunstenaar heeft betekend. de internationale 
popart werd in belgië op hoogst eigen wijze 
geïnterpreteerd en ook panamarenko geeft er een 
eigen invulling aan. voor hem betekent popart in 
de eerste plaats bevrijding: het is voor hem geen 
stijl, maar een legitimatie (licentie) om elk ding en 
elke wensdroom te realiseren. 
de werken ontstaan in de periode waarin claes 
oldenburg gigantische sculpturen in stof, 
plaaster of karton produceerde van industrieel 
geproduceerd voedsel en banale objecten van 
modern comfort en van andy Warhols bekende 
reproducties van coca cola en campbell soup. 
het hier getoonde feltra, in een eerdere versie 
bekend onder de titel Molly Peters, is een replica van 
een volumineuze, vrouwelijke sekspop gemaakt uit 
vilt. Het is het portret van de gelijknamige figuur 
uit de James Bondfilm Thunderball uit 1965. het 
werk is symptomatisch voor zijn tijd in die zin dat 
het nieuwe materialen verkent en dat de beeldtaal, 
die refereert aan de massamedia, televisie en film, 
duidt op een versmelting van populaire cultuur en 
hoge kunst. ook de vrouw als lustobject is bij veel 

popartkunstenaars een populair thema (denk maar 
aan het werk van de britse kunstenaar allen jones, 
hier ook aanwezig).
dit soort popexperimenten blijft binnen het 
oeuvre van panamarenko beperkt. het jaar daarop, 
in 1967, slaat panamarenko een andere weg in 
waaruit zijn verdere oeuvre volgt.

eVelyne Axell

evelyne axell (1935) geldt als één van de 
eerste belgische vertegenwoordigers van 
popart. in 1972 kwam zij vroegtijdig in een 
auto-ongeval om het leven. haar korte, maar 
intense carrière als kunstenaar speelt zich af 
tussen 1965 en 1972. daarvoor, van 1955 tot 
1962, had zij zich gewijd aan een carrière als 
actrice en televisieomroepster. haar werk draagt 
nadrukkelijk de sporen van de jaren zestig, die 
beschouwd kunnen worden als één van de meest 
innovatieve periodes van de tweede helft van de 
twintigste eeuw, en maakt vooral allusie op de 
seksuele revolutie die in die tijd gedijde. 
evelyne axell wordt sterk beïnvloed door haar 
mentor rené magritte, die haar begin de jaren 
zestig in de schilderkunst introduceert, alsook 
door de ontmoeting met internationale collega’s 
zoals Patrick Caulfield, Allen Jones, Peter Blake 
en pauline boty in europa en de verenigde 

PanaMarenko, Feltra, 1966 
foto dirk pauwels



stijl te ontwikkelen. net als de popkunstenaars 
haalde hij zijn inspiratie uit de populaire media 
van zijn tijd, maar inhoudelijk vond hij geen heil 
in een cynische en confronterende voorstelling 
van een vluchtige, gejaagde en decadente wereld. 
de zachtaardige estheet pol mara was alleen 
in schoonheid geïnteresseerd en creëerde een 
fantasiewereld met als centrale figuren mooie 
jonge vrouwen, vitale nimfen zonder seksuele 
taboes.
dat hij deze vooral op afbeeldingen uit 
kitscherige, glossy magazines baseerde, was voor 
hem geen punt. schoonheid was volgens hem 
een absolute waarde en leidde in een harmonisch 
artistiek kader altijd tot een esthetische ervaring.

uit een privécollectie presenteren wij een bij 
het publiek onbekend monumentaal schilderij 
dat voldoet aan alle criteria van “een pol mara”. 
het werk hangt in de buurt van werken van 
martial raysse, panamarenko, jacques verduyn 
en evelyne axell. het werk van pol mara, dat de 
laatste tijd in de vergetelheid is geraakt, wringt 
zich merkwaardig genoeg geruisloos binnen als 
een verre echo aan een kunstenaarsstandpunt 
waarin het subjectieve begrip “schoonheid” geen 
taboe was.

JAcques VeRduyn

in de omgeving van het werk van de kunstenaars 
die aanleunen bij nouveau réalisme tonen wij 
een beeld uit polyester van de brugse kunstenaar 
jacques verduyn (1946). in feite is zijn werk 
een lokale variant van wat we kennen uit het 
werk van john de andrea, maar net zoals 
roger raveel bleef jacques verduyn bij het 
plastisch “uitdrukken” van zijn directe omgeving 
waardoor zijn werk  “persoonlijk” bleef en niet 
exemplarisch anoniem.

Wij laten eerst de kunstenaar zelf aan het woord 
en sprokkelden ook een aantal kunstkritische 
oordelen over zijn werk: 

“ik voel me erg aangetrokken door alles wat 
“schoonheid” uitstraalt. de vele confrontaties 
met de kunst uit de periode van de oude 
grieken, de renaissance, de barok en de 
negentiende eeuw hebben zeker een invloed op 
mijn werk?”
“noem het “kunst om de kunst”, een 

staten onder toedoen van haar echtgenoot, de 
filmmaker Jean Antoine, die de popartbeweging 
in beeld bracht in een drietal documentaires. 
Zoals het geval was bij veel van haar vrouwelijke 
tijdgenoten bleef de aandacht voor het oeuvre 
van evelyne axell lange tijd achterwege. 
niettemin laat zij voor een periode van amper 
acht jaar tijd een relatief groot oeuvre van 
schilderijen en tekeningen na dat zowel stilistisch 
als iconografisch vernieuwend is. Haar werk 
werd pas recent herontdekt in het kader van de 
tentoonstelling Seductive Subversion: Women Pop 
Artists 1958-1968 aan de university of the arts in 
philadelphia in 2010. 
experiment is een centraal begrip in het werk 
van evelyne axell. niet alleen artistiek wilde 
zij een nieuwe weg inslaan. aangewakkerd 
door het gedachtegoed van de tweede 
feministische beweging proclameerde zij ook 
de intellectuele en seksuele bevrijding van 
vrouwen. haar schilderijen, die drukbevolkt zijn 
met opulente, erotische vrouwelijke naakten, 
zijn een verheerlijking van de vrouwelijke lust 
en seksualiteit en weerspiegelen haar eigen 
hedonistische levensstijl.
op technisch vlak evolueerde het werk van 
evelyne axell van olieverf op doek naar het 
gebruik van lakverf en synthetische dragers zoals 
plexiglas, clartex, perspex en formica. met het 
gebruik van opzichtige, psychedelische kleuren 
behoort haar werk duidelijk tot het poptijdperk. 
beelden uit de populaire media en advertenties, 
zoals het suggestieve reclamebeeld in het 
hier getoonde Ice Cream uit 1967, buigt zij om 
in een (duidelijk autobiografisch gekleurde) 
sociale commentaar. daarmee onderschrijft 
zij het streven van veel van haar vrouwelijke 
collega’s tijdgenoten naar emancipatie binnen 
een popcontext die gedomineerd werd door 
masculiene standpunten, masculiene lust en de 
masculiene conceptie van object en subject.

Pol MARA

Zoals vele van zijn tijdgenoten kende pol mara 
(1920-1998) kort na de tweede Wereldoorlog 
een expressionistische periode en bekeerde hij 
zich vervolgens tot de lyrische abstractie. in 
1958 maakte hij samen met onder andere vic 
gentils en paul van hoeydonck deel uit van 
het kunstenaarscollectief g58. vanaf de jaren 
zestig komt hij helemaal los en begint een eigen 



het anachronisme in dit portret maakt dat 
het na zo veel tijd nog steeds niet veel aan 
aantrekkingskracht moe(s)t inboeten.

dARA BiRnBAuM

het videowerk van dara birnbaum (1946) 
behoort tot de meest invloedrijke en 
vernieuwende bijdragen aan het discours over 
kunst en televisie sinds de jaren zeventig. 
vanaf de late jaren zeventig ontwikkelt het 
werk van dara birnbaum zich tot een radicale 
mediakritiek. daarmee plaatst zij zichzelf op één 
lijn met wat de pioniers van videokunst trachtten 
te realiseren. enerzijds door kritiek te leveren op 
de dominante cultuur, wat niet alleen begrepen 
moet worden als een technologische kritiek op 
het destijds dominante medium televisie, maar 
ook als een ideologische kritiek op de dominante 
culturele boodschappen die door televisie en 
andere populaire media verspreid werden. 
en anderzijds door de eigenschappen van het 
medium zelf te exploreren, wat resulteert in een 
kritiek op de naïviteit waarmee men video als een 
transparant raam op de wereld beschouwt. 
in haar werk onderzoekt birnbaum de (in 
haar geval seksistische) ideologie van de 
boodschappen die door de populaire media 
werden verspreid en valt die aan door avant-
gardemethodes zoals sampling en collage. 
in Technolog y/Transformation: Wonder Woman (1978-
79) maakt ze gebruik van beeldmateriaal uit 
de amerikaanse televisieserie Wonder Woman 
(1975-1979) – die beschouwd wordt als de eerste 
vrouwelijke tegenhanger van superman. 
uit dat beeldmateriaal isoleert birnbaum het 
ogenblik waarop de “echte” vrouw transformeert 
in een superheld en herhaalt die scène 
verschillende keren waardoor Wonder Woman in 
het rond tolt als een pop in een muziekdoos. 
door die vorm van manipulatie verandert 
birnbaum de oorspronkelijke betekenis van het 
vrouwelijke popicoon binnen de televisiecontext. 
door de beeldstroom te onderbreken 
condenseert ze het verhaal en distilleert ze de 
essentie met als doel de onderliggende betekenis 
te laten verschijnen. door de tekst van de 
begeleidende song Wonder Woman in Discoland 
op het scherm te spellen, wordt bovendien de 
dubbele betekenis van de tekst blootgelegd 
waarmee de seksistische oorsprong van de  
veronderstelde superkrachten van Wonder 

eigentijdse en persoonlijke visie op het leven en 
de kunst, dit alles gesteund op een verleden, op 
een Westerse traditie. ik beschouw mijn werk 
dan ook als een “continuïteit” van de Westerse 
kunst.” (jacques verduyn)

“jacques verduyn vertegenwoordigt de hyper-
realistische sculptuur. het vastleggen van een 
natuurgetrouwe houding en het oproepen van 
een bepaalde sfeer gaan bij hem samen met 
een zeer gedetailleerde, naturalistische, ja, zelfs 
ongenadig onthullende werkwijze?” 
(jaak fontier)

“het lyrische temperament van de artiest kneedt 
het was, dat hij betast , sensueel gevoelig maakt, 
ombuigt, afrondt tot kleine deeltjes expressie. 
ieder deeltje manipuleert hij verder, combineert 
ze, stelt ze tegenover elkaar en brengt ze 
onderling in evenwicht?” (Wijlen Willy van den 
bussche)

etienne eliAs

het oeuvre van etienne elias (1936-2007) 
situeert zich binnen de nieuwe figuratieve 
tendensen van de jaren zestig. etienne elias was 
mede oprichter van de “nieuwe visie” waartoe 
ook roger raveel, raoul de keyser en rainer 
lucassen behoorden. met deze groep werkte 
etienne elias aan de fameuze beschilderingen 
van de kelders van het kasteel van beervelde. in 
eerste instantie werd etienne elias beïnvloed 
door roger raveel en dat was af te leiden van 
het frisse coloriet en de “onverwachte ruimtelijke 
situaties”. later eiste hij een meer unieke plaats 
op die door de vormgeving, detailweergave 
en het overwegend kleine formaat van zijn 
werken verwees naar o.a. de schilderkunst 
van de vlaamse primitieven en het italiaanse 
Quattrocento.

etienne elias vertelt in zijn oeuvre over de 
“verrukkelijkheid der dingen” en noemde 
zichzelf een “idealistische realist”. Zelfportret 
uit 1970 grijpt terug naar zijn fascinatie voor de 
provo-beweging: dé terugkeer naar de natuur, 
de happy love and peace sfeer. getooid met de 
attributen van de hippiebeweging poseert hij 
hier alsof het om een portret betrof van/voor 
memling of boticelli. het kleine formaat alleen 
al doet denken aan de hemelse portretten uit de 
15de eeuw.



JAcques chARlieR

de belgische kunstenaar jacques charlier wordt in 
1939 geboren in luik. charlier is een autodidact: 
reeds als tiener verzamelt hij talloze biografieën, 
woordenboeken en kunstcatalogi die hem 
systematisch inspireren tot eigen werk. 
aan het begin van de jaren zestig heeft charlier 
zijn eerste publieke tentoonstellingen die bestaan 
uit assemblages van aftandse objecten. maar het is 
door zijn stijlloze “antikunst” dat charlier vanaf 
het einde van de jaren zestig bekendheid verwerft. 
door middel van karikaturen en cartoons, 
persiflages van de nieuwe schilderkunst en teksten 
die hij met de namen van verzonnen kunstcritici 
ondertekent, neemt hij de avant-garde en het 
establishment op de korrel.
Zijn activiteiten die een vorm vinden in tal van 
dragers en disciplines (schilderkunst, sculptuur, 
video, cartoons, stripverhalen, teksten, muziek, 
installaties, fotografie), hebben tot doel de kunst 
en de kunstwereld een spiegel voor te houden.
in de jaren zestig begint jacques charlier 
fotodocumentatie van het beroepsleven bij de 
technische dienst van de provincie luik (s.t.p.) 
te verzamelen, waar hij twintig jaar lang werkte. 
Wanneer hij in 1970 die doodgewone foto’s 
(“photographies professionels”) genomen door een 
s.t.p.-bediende  voor het eerst tentoonstelt, lijkt 
het alsof ze bedoeld zijn als een persiflage op de 
kunst van dat moment (door hun zakelijkheid 
en serialiteit deden ze denken aan voorbeelden 
van conceptkunst; de foto’s van bijvoorbeeld 
rioleringswerken leken op de beelden die 
circuleerden binnen de land art)
charlier krijgt het verwijt dat hij met het tonen 
van de foto’s in een tentoonstellingscontext een 
soort sociaal exotisme/vervreemding etaleert. 
in reactie op bepaalde argumenten beslist hij in 
1974 om de artistieke context op zichzelf terug 
te werpen en om het publiek met zichzelf te 
confronteren.
gedurende één jaar, van 1974 tot 1975, zal 
jacques charlier zijn camera richten op de spelers 
van de kunstwereld. aan de fotografen die aan 
het project meewerken (nicole forsbach, philippe 
de gobert en yves gevaert),vraagt hij om een 
reeks vernissages vast te leggen en het publiek 
dat die gelegenheden bijwoont met afstand en 
precisie te fotograferen. de foto’s worden op 
dezelfde manier gekadreerd en gepresenteerd als 
de eerdere Photographies professionels.
onder de bijeenkomsten bevinden zich alle 
toenmalige kunsthoogmissen, kunstbeurzen 
en kunstmarkten waaronder de derde triënnale 

Woman wordt onthuld. 
birnbaum: “het verkorte, gecondenseerde 
verhaal – rennen, tollen, het redden van een 
mens – laat toe dat het onderliggende thema naar 
voren komt: psychologische transformatie versus 
televisieproduct. het “echte” wordt “Wonder” 
om het goede (het morele) te bewerkstelligen in 
een a- of immorele maatschappij.”

hAns-PeteR FeldMAnn (1941)

de in düsseldorf residerende kunstenaar 
hans-peter feldmann maakte aan het einde 
van de jaren zestig zijn entree in de kunstwereld 
met kleine boekjes waarin hij zijn gevonden 
objecten liet zien. Zijn found footage bestond 
voornamelijk uit ansichtkaarten, posters en 
documentatie uit bladen. deze afbeeldingen 
vormden het begin van feldmanns fotoarchief, 
een assortiment van beelden gecategoriseerd 
volgens een eigen systeem.

ook maakt hij zelf eenvoudige kiekjes van 
meeuwen of vliegtuigen in grauwe luchten, 
hotelkameruitzichten op saaie plekken en 
stereotiepe familiefoto’s, die hij in diverse 
boekjes bundelt. hij fotografeert ook al twintig 
jaar lang zijn autoradio, maar dan alleen als 
er een goed nummer wordt gespeeld. ook 
fotografeert hij al 25 jaar lang elke keer het 
telefoontoestel of de telefooncel als hij 
één van zijn vriendinnen aan de lijn heeft gehad...
het bekendste werk van deze duitse kunstenaar 
is 100 Jahre (100 years), een serie van 101 
portretfoto’s van mensen tussen de acht maanden 
en de 100 jaar. dit project bouwt voort op de 
interesse van feldmann in familiefotoalbums 
waarin alle leeftijden verenigd zijn. de 
individuele en collectieve herinneringen van de 
(andere) mens fungeren voor feldmann als zijn 
persoonlijke database van inspiratie.

de tekstloze, eenvoudig gedrukte boekjes van 
hans-peter feldmann zijn hoogstens visuele 
vaststellingen, afgeleid van bestaande beelden uit 
de massamedia die de kunstenaar per categorie 
rangschikt en bij elkaar niet als een “archiefje”. 
deze bijzondere antiverhalende boekjes leunen 
nauw aan bij de reeks vernissagefoto’s van 
jacques charlier op uitzondering dat jacques 
charlier de foto’s op de mondaine vernissages 
allemaal zelf nam.



verleden) moet benadrukken. 
manders benadrukt dat het Zelfportret niet over 
hemzelf gaat, maar over de mens in het algemeen 
en in het bijzonder over hoe die de werkelijkheid 
percipieert en interpreteert.

in het kader van The Ever Changing Body werd aan 
mark manders gevraagd om in dialoog te treden 
met de in de hier gepresenteerde “greep” uit de 
kunstgeschiedenis. Figure on Chair (2011-2013) is 
een poëtisch beeld dat, zoals veelal in manders’ 
werk, ontsnapt aan de logica van de taal en bol 
staat van gevoelsmatige contradicties. in deze 
sculptuur lijkt de maalstroom van schoonheid en 
geweld in de tentoonstellingshal een rustpunt te 
vinden.
men zou - gebaseerd op manders’ eigen 
complexe begrip van de kunstgeschiedenis - 
kunnen stellen dat zijn werk neerstrijkt in de 
leemten van de kunstgeschiedenis. Zo zou de 
kouros-achtige figuur die hier op een stoel ligt te 
rusten ook duizend jaar geleden gemaakt kunnen 
zijn. andere beelden schuiven zich naadloos 
in de modernistische beeldhouwkunst van de 
jaren twintig. “alleen”, stelt manders, “was 
ik er toen nog niet. ik heb een klein gat in de 
kunstgeschiedenis gevonden.”
het is die “autonomie”, die ongebondenheid 
in tijd en ruimte die mark manders nastreeft 
wanneer hij voor de bekleding van de stoel in 
Figure on Chair gebruik maakt van de kranten 
die hij zelf samenstelt met als doelstelling 
elke historische en geografische referentie te 
vermijden. 
vanuit het kabinet kijkt Figure on Chair de kamer 
in, een beetje zoals Walter benjamins ‘engel 
van de geschiedenis’: ... met haar gezicht naar 
de geschiedenis gewend, zou ze graag een tijdje 
daar verwijlen, de doden willen opwekken en 
herstellen wat vernietigd werd...

van brugge en het köln projekt,. maar ook 
een vernissage van sol leWitt in het stedelijk 
museum te amsterdam en verschillende 
vernissages in het paleis voor schone kunsten 
in brussel (marcel broodthaers, hanne 
darboven, klapeck) komen aan bod alsook meer 
privéaangelegenheden, zoals het feest ter ere 
van karel geirlandt in het museum aan gent 
en een bijeenkomst van vrienden bij de brussels 
verzamelaars nicole en herman daled.
foto’s van het “mooie” vernissagevolk dat 
nippend aan een goed gratis glas meestal geen 
oog overhoudt voor de omringende, gefêteerde 
kunst.

charlier benadrukt dat het effect dat de foto’s 
hebben, anders is dan wanneer men in de 
tentoonstellingsruimte een spiegel zou installeren 
die het publiek reflecteert: “Een spiegel vangt 
de tijd niet. Fotografie heeft te maken met 
nostalgie. met herinnering. mettertijd zal het 
werk aan belangstelling winnen. men zal zichzelf 
herkennen. langzamerhand zal men degenen 
tellen die weggevallen zijn. in die zin moet dit 
werk begrepen worden als een work in progress.” 
vandaag bieden de Photographies de Vernissages 
inderdaad een uitzonderlijk beeld van een 
kort tijdsmoment in de kunstgeschiedenis. 
ondertussen kan de kijker ook zichzelf een 
spiegel voorhouden in het tegenoverliggende 
werk van ann veronica janssens.

MARK MAndeRs

de nederlandse kunstenaar mark manders 
(1968) werkt sinds 1986 aan zijn Zelfportret als een 
Gebouw. in dat jaar creëert hij met potloden en 
ander schrijfmateriaal het eerste grondplan van 
dat Zelfportret dat gaandeweg wordt aangevuld 
met andere plannen, wat resulteert in het 
plan van een gebouw waarvan elke kamer de 
omschrijving bevat van enkele sleutelelementen. 
de plattegrond vormt een eigenaardige index 
voor het werk van manders dat zich over de jaren 
heen concretiseert in de vorm van sculpturen, 
installaties, tekeningen, boeken, enz. waarin 
de menselijke figuur een belangrijke plaats 
inneemt. Dat verklaart de specifieke logica en 
lineariteit van zijn oeuvre en ook het grote aantal 
terugkerende thema’s en motieven die zijn werk 
kenmerken en die vooral de dialoog tussen de 
werken onderling (en derhalve tussen heden en 



film: 
JAcques chARlieR
desperados, 1979 (14’30”)

muziek heeft altijd een hoofdrol gespeeld in 
de talrijke activiteiten van jacques charlier: 
concerten, een after punkgroep, chansons, 
filmmuziek. Samen met zijn legendarische gitaar 
heeft hij tussen 1975 en 1983 in verschillende 
europese steden enkele memorabele akoestische 
solo-optredens gedaan. jammer genoeg is daar 
niks meer van terug te vinden.
in 1979 heeft de rtbf hem onder de titel 
videographie samen met paul parquay de 
kans gegevens om een muziekfilm op te nemen 
met behoorlijk spectaculair materiaal. hier wordt 
een stuk uit die film getoond. De opname van 
de cd gebeurde met een ouderwets keyboard 
dat retroklanken bevat die de artiest erg graag 
gebruikt. de vreemde mix van pianobarritmiek 
met jazzclichés en repetitieve muziek wordt 
levendig gehouden met een ander instrument: de 
ervaringen van charlier in zijn psychoakoestisch 
universum. 
(tracy burroughs)

la cardinale
BARt sPilleMAecKeRs

met zijn meubelontwerp La Cardinale parodieert 
bart spillemaeckers de eendimensionale 
ontwerptradities in onze Westerse cultuur. 
de ontwerper goot de basisfuncties van een 
biechtstoel in een meer flamboyante vorm 
met vrouwelijke kwaliteiten. de textuur van 
het rood-zwart gekleurde plastic materiaal 
versterkt de indruk van een bijna maniëristisch 
uitgedrukte kracht van verlangen en seksualiteit. 
maar niet enkel het samenbrengen van 
officieel onverenigbaar symbolen en functies is 
opmerkelijk: achter de gordijnen van La Cardinale 
laat het ontwerp meer dan twee gebruikers toe. 
ook de rol die elkeen in het meubel wil opnemen 
blijft open: iedereen is zondaar en priester tegelijk. 
het meubel suggereert een prototypisch alternatief 
voor het binair model van het kerngezin en draagt 
op een speelse manier aan bij de terugkerende 
debatten over de maatschappelijke rol en kritische 
functie van design. bart spillemaeckers eigent 
zich een gecontamineerde vormentaal toe, die 
hij tenslotte als een eigentijdse pastiche openstelt 
voor een anarchistisch gebruik. 
(martin germann)

Mark Manders, Figure on Chair, 2011-13
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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 (1957)

stephan balkenhol 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
deel 3 : ijsland
11.02 - 06.02.2014
Maroesjka Lavigne studeerde af aan kask in Gent 
en wist onder impuls van kunstenaar/docent 
jan kempenaers al snel een visie op fotografie te 
“formuleren” waarin de kunde van de techniek 
perfect samengaat met het alert en bijzonder scherp 
“kaderend” kijken naar de omringende wereld.

voor haar derde deel van haar Foto-jaarproject 
maakte Maroesjka een reeks postkaarten van de 
foto’s die zij maakte tijdens een bezoek aan ijsland.
De foto’s tonen een beeld van ijsland in winterslaap. 
De reeks is een grafische verbeelding van de donkere, 
barre wintermaanden die de context vormen van 
de ijslandse samenleving. we krijgen een beeld over 
hoe de kleine dorpjes schuilen in de schaduw van de 
bergen... . alsook portretten die een inkijk geven in het 
leven van de ijslander.



eXtramuros
Daan vErzELE
11.01.2014 – 06.02.2014

in de reeks extramuros verlenen wij aandacht 
aan het werk van de pas aan sint-Lukas 
antwerpen afgestudeerde Daan verzele die op de 
eindejaarspresentatie opviel met straffe sculpturen 
die veelal de “body” tot onderwerp hadden én 
werden ingezet bij tot de verbeelding sprekende 
performances. 
Het werk van Daan verzele is letterlijk jong; dat wil 
zeggen wispelturig, tegendraads en onvoorspelbaar 
qua  “eindproduct”. Zo moet het in onze ogen méér 
zijn: pril en jong talent moet zichzelf testen, grenzen 
opzoeken om op die manier langzaam op te stomen tot 
een unieke plastische schriftuur. 
schrijver vincent surmont geeft goed de humus-
context weer waarin Daan verzele zich beeldend weet 
te manifesteren:
Daan verzele (1986, tsjernobyl) is een jonge Belgische 
kunstenaar die woont en werkt in antwerpen. Deze 
solotentoonstelling belicht het erg gevarieerde 
maar consistente artistieke parcours aan de hand 
van nieuw werk. Uit de voortzetting van een rauwe 
kleurrijke overdadige chaos die de verdorvenheden 
van de maatschappij blootlegt en onderzoekt in 
het rijk van de hedendaagse kunst. Onder al de 
glans, pastelkleuren en lak ademen zijn werken 
een bevreemdend gevoel uit die de toeschouwer 
zowel met humor als horror laat verstommen. Het is 
moeilijk om van deze werken te houden, maar vreemd 

genoeg  evoceren ze interessante verbeeldingen; 
bevreemdende emoties. 
De kunstenaar herbruikt en modifieert steeds 
bestaande werken en verzamelde objecten. thema’s 
als de vervaging van high art vs low art, humor als 
verleidingsmechanisme en vragen/onderzoeken naar 
de opheffing van normale gedragsregels, het ‘foute’ 
gebruik van dagelijkse objecten, vermommingen en 
maskers, temporaliteit en vergankelijkheid  worden 
steeds verder ontwikkeld of monden uit in nieuwe 
projecten.
Het eindresultaat in het creatieve proces is nooit 
gekend, er wordt nooit van punt a naar punt z 
toegewerkt. De kunstenaar voert ‘process-driven’ 
acties uit, waarin toeval en geluk centraal staan en 
waar er naar het resultaat toe wordt gewerkt. 
De kunstenaar wil geen hermetisch gesloten werken 
produceren, maar complexe situaties oproepen die 
op verschillende niveaus gelezen kunnen worden, 
een netwerk van referenties construeren om zo 
uiteindelijk elke soort van gelimiteerde definitie 
te vermijden. en net om deze reden oefenen zijn 
werken een onvermijdelijke aantrekkingskracht op de 
toeschouwer uit. 
Because i’m born into this (citaat Charles Bukowski)
vincent surmont, 2012
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want museumcultuur strombeek/gent is  
en blijft een breed teamwork

noteeR AlVAst

rondleiding the ever changing body i 
door luk lambrecht
30.01.2014 om 14 uur

the ever changing body ii
21.02 - 17.04.2014
rondleiding door luk lambrecht: 27.03.2014 om 14 uur

the ever changing body iii
02.05 - 25.05.2014
rondleiding door luk lambrecht: 22.05.2014 om 14 uur

rondleidingen

lezing gwy mandelinck
15.05.2014 14 uur (bibliotheek)

in het voorjaar 2014 gaat een nieuw lezingenplatform 
van start onder de noemer “re-talking”, 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)


