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MuseuMcultuur stroMbeek/gent 2013-2016

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
Wat vooraf ging:

In het pas afgelopen eerste deel Specific Objects van het 
tweeluik Upside Down werden kunstwerken uit de jaren 
zestig en zeventig getoond die als fundamenten kunnen 
worden beschouwd van hoe de beeldhouwkunst evolueerde in 
een veelgelaagd hybride veld van kunstproductie. Nadien 
was de kunstenaar wel verplicht die straffe invloeden te 
verwerken van wat toen onder de alles- en nietszeggende 
begrippen minimal en concept art werd begrepen.

In de tentoonstelling Specific Objects waren fantastische, 
tot de open verbeelding sprekende kunstwerken te zien van 
Carl Andre, Donald Judd, Sol LeWitt, Louise Lawler, Robert 
Morris, Dan Flavin en van de Belgische 
kunstenaars Lili Dujourie, Didier Vermeiren, Bernd Lohaus, 
Ann Veronica Janssens en Joëlle Tuerlinckx. Michel Verjux, 
Peter Downsbrough en dans-adviseur/ choreograaf Vincent 
Dunoyer realiseerden puntgave nieuwe producties in de open 
non-tentoruimte van Cc Strombeek.

Het eerste deel visualiseerde een groot en ruim verlangen 
van heel wat toen bewust in de veranderende wereld 
levende kunstenaars naar een staat van onthechting 
tegenover het materiële begrip kunst dat tot én met de 
jaren vijftig werd gekenmerkt door pathetiek en heroïek.

In de meeste van deze kunstwerken uit die jaren zestig en 
zeventig zat al een “performatief” element; we lieerden de 
simultane veranderingen in de beeldhouwkunst (de vlakke, 
horizontale sculpturen van Carl Andre) met de radicale 
breuk van “ballet” in het begin van de jaren zestig naar 
“dans” in (vooral) New York met pioniers zoals Simone 
Forti, Yvonne Rainer en Trisha Brown op kop.

Het blijft van belang deze context in het achterhoofd te 
houden bij het bezoeken van het tweede deel Let’s Dance 
- met kunst die zich uitstrekt naar onze tijd, culturele 
tijdsgeest en dito collectieve leefomstandigheden. 
Het tweede deel is opnieuw en uiteraard een subjectieve 
stand van zaken. Museumcultuur Strombeek/Gent geniet het 
voorrecht om kunst te kunnen presenteren volgens een niet-
museale logica. 
Let’s dance peilt ook naar wat beelden/sculpturen en/of
plaatsgebonden interventies nog inhoudelijk kunnen 
betekenen in een wereld overladen met visuele, al dan niet 
virtueel gemanipuleerde schijninformatie.
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Context let’s dance:

In deel 2 Let’s Dance stellen we het werk van wijlen Franz 
West (1947 - 2012) centraal als belangwekkend uitgangspunt 
voor een zeer elastische expo-presentatie met werk van 
een selectie actuele, hoogkwalitatieve kunstenaars die 
voor deze gelegenheid bijna allemaal nieuw werk (willen) 
produceren!

Franz West beschouwen wij als een scharnier-kunstenaar 
tussen de avant-garde van de jaren zestig/zeventig en 
de actuele kunst. Vanaf de jaren tachtig wist Franz 
West sculpturen te bedenken die gedragen konden worden: 
zijn bekende Passstücke zijn als protheses (van wit 
materiaal zoals aluminium of gips) die gedragen kunnen 
worden van de gebruiker een speciale houding vereisen 
die hierdoor plotseling heel bewust wordt van zijn body/
lichaam. Franz West maakte ook schitterende werken in 
de vorm van stoelen, fauteuils, tafels, ja tot zelfs 
pisijnen die terecht kwamen in de publieke ruimte. Hij 
produceerde knappe sculpturen in papier-maché (al eerder 
te zien tijdens deel 2 van About Waves!) en wist met zijn 
monumentale, surreële beelden voor de publieke ruimte 
absurde accenten te droppen in de over-geredigeerde en 
visueel gepollueerde publieke ruimte.
Franz West wist met een breed oeuvre een merkwaardige 
brug te slaan tussen sculptuur en de wendbare psyche van 
de mens; niet zelden liep hij met publicaties van Jung 
en Freud in zijn jaszak … als een drijvende bron van 
inspiratie.

De actuele kunst is een massieve waaier geworden van 
werkelijk alles wat visueel mogelijk kan worden geacht. 
Er zijn geen afgebakende stromingen meer te bespeuren 
zoals dat wel het geval was tot vóór de val van de 
Berlijnse Muur 1989: een historisch breekmoment in de 
geschiedenis waarop het begrip “centrum” plots verdampte 
en “de wereld” in de plaats kwam. Dat had gevolgen voor 
onze “westerse” manier van canoniek denken over de strikt 
als westers gelabelde kunst. Plots waren we het noorden 
kwijt; kunstenaars van achter het ijzeren gordijn kwamen 
op onze podia terecht met fantastische kunst die niet 
vanuit vrijheid maar vanuit een maatschappelijk doorleefde 
realiteit de wereld confronteerde met andere waarden 
dan de vrijblijvende luxe van het veilig ondergaan en 
contempleren van kunst.
Denken we maar aan het werk toen van kunstenaars zoals 
de Russische Ilya Kabakov of van de Litouwse Deimantas 
Narkevicius (ooit ook nog in Cc Strombeek!). Ze maakten 



kunst vanuit een dwingende noodzaak, in eerste instantie 
niet gericht op de kunstwereld of op de kunstmarkt. 
Dat was een ferme verademing die in de loop der tijd 
ook bijna helemaal is gerecupereerd door wat Frederik 
Leen omschrijft als “de bedreigingen van de economische 
professionalisering van de structuren waaraan het 
kunstwerk is overgeleverd.”

De kunst van vandaag wordt gekenmerkt door een complex 
spel van belangen die botsen op de muren van de 
artistieke vrijheid. Om die reden is een vrije plaats/plek 
zoals Cc Strombeek van vitaal belang - een plaats waar 
kunstenaars zich zonder één of andere bemoeienis kunnen 
spiegelen in de essenties van hun verlangens en de hiertoe 
gepaste uit te drukken vorm kunnen zoeken, vinden en 
realiseren.

Let’s Dance is een nerveus samenspel geworden tussen 
kunstenaars, curatoren en technici waarin doordachte 
kunst wordt getoond waar het performatieve een essentieel 
deel van uitmaakt van het (op een bepaald moment) te 
stollen artistiek proces van denken en zoeken tot én in 
een concreet kunstwerk. Productie is voor Museumcultuur 
Strombeek/Gent de kern van het bezig zijn met kunst; het 
staat garant voor een zinvoller begrijpen waarmee de 
kunstenaar écht bezig is. Door die manier van werken wordt 
een tentoonstelling levendig gehouden omdat het resultaat 
ter plaatse is gemaakt en het kunstwerk bijgevolg nog geen 
voorgeschiedenis met zich meedraagt.

De standaard, neutraal witte ruimte die als ideaal wordt 
voorgesteld bij het presenteren van kunst staat ook in 
Let’s Dance in een hemelsmooi contact/contrast met de 
zielsmooie rode kleur van het werk Amerikaans Imperialisme 
van Lili Dujourie dat ook in Let’s Dance de ruimte blijft 
overschouwen en dynamiseren.

“Niets is blijvend: de rede identificeert zich met 
opeenvolging en andersheid.” (Octavio Paz)



Concreter:

Jan De Cock presenteert in het zog van zijn recente cyclus 
Everything for you, ... - nieuwe sculpturen in het bredere 
kader van zijn begrip “sculptuurcommunisme”. Kunstenaars 
koesteren af en toe de idee om hun werk uit de handen te 
houden van de kunstmarkt en de kunst af en toe opnieuw te 
gebruiken in de context van “res publica”. Vandaag werpt 
de vraag zich dan ook op “hoe” en “of” er überhaupt nog 
weerstand te bieden valt aan een algemeen maatschappelijke 
trend waarbij alles in het leven als koopwaar te slijten 
valt.

De Duitse beeldhouwer Manfred Pernice vertrekt vanuit een 
haast nomadische sculpturale strategie teneinde kunst te 
produceren die nooit af lijkt, met knipogen naar design en 
urbane referenties, niet zelden uit tijden toen de Grote 
Verhalen (Oost/West) nog van kracht waren.

Dirk Braeckman presenteert in nauw overleg met choreograaf 
Vincent Dunoyer een nieuwe video gebaseerd op een fijne 
samenwerking en gedragen door een perfecte, professionele 
registratie. De videofilm, die vertrekt vanuit de concrete 
realiteit van het gebouw van Cc Strombeek, wordt een 
abstract filmbeeld alluderend op constellaties aan de 
sterrenhemel. Deze beelden komen in de buurt van de 
onweerstaanbare recente Magic Mirror van Ann Veronica 
Janssens en een Paßstück van Franz West.

Peter Rogiers (een graag geziene beeldhouwer in Cc 
Strombeek) creëerde een nieuwe sculptuur in relatie tot 
de zeer vroege video Mandolinenmusik van Franz West. Gert 
Robijns presenteert een knappe, nieuwe fotomontage met 
horizontaal/verticaal gekantelde landschapsbeelden in 
dialoog met een wankel sculpturaal ensemble.

Joris Van de Moortel liet zich inspireren door zijn 
rockacts en assembleert van daaruit een sterk “pop”-
gerelateerde, hangende sculptuur.

Anetta Mona Chisa & Lucia Tkacova (vorig jaar nog in Cc 
Strombeek op Down on Mainstream met o.a. kasseistenen van 
broos porselein) produceren een nieuw werk en de jonge 
Chinese Li Ma toont voor het eerst in ons land video’s 
gebaseerd op de vroege studiofilms van Bruce Nauman en is 
één van de vele jonge kunstenaars die proberen om recente 
“Meesters” zoals Bruce Nauman te interpreteren en ze zich 
op een relevante manier eigen te maken.



Joëlle Tuerlinckx, zo fragiel aanwezig op het eerste deel 
met een perimeter van feestelijke confetti, produceerde 
een model/variant van de fantastische permanente 
sculptuur die ze realiseerde op de stoep van Les Halles 
in 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 wordt geplaatst van de openbaarheid. Herman Van 
Ingelgem reactiveert een uiterst persoonlijk en poëtisch 
werkje dat wij lenen van de S.M.A.K.-collectie en dat 
is ook het geval met de bijtend-tragische video’s Clown 
Torture van Bruce Nauman die als een afspiegeling van la 
condition humaine door merg en been gaat.

Amerikaans Imperialisme blijft als een zielsmooie 
installatie staan tijdens Let’s Dance (ditmaal) gelardeerd 
met een vroege en fragiel poëtische video Enjambement 
(1976) van Lili Dujourie die in de jaren zeventig echt 
pionierde met de mogelijkheden van de toen langzaam 
democratisch wordende Portapak videocamera.

De Franse kunstenaar Michel Verjux herpositioneert zijn 
lichtwerk: een haarscherp geprojecteerd daglicht dat nu 
deels op een witte muur en deels op de diepdonkere vloer 
van Cc Strombeek valt.

Het gedrukte werk van Lawrence Weiner On A Spot wijst ons 
opnieuw op het feit dat elk kunstwerk een plaats vindt 
zoals wij mensen (liefst) een plaatsje onder de zon.

De key-tekst bij de tentoonstelling werd geschreven door 
Prof. Dr. Christel Stalpaert die nogmaals dieper ingaat 
op de basisbeginselen van de postmoderne dans die van 
blijvend belang zijn en blijven.

Wij wensen iedereen veel kijk- en leesplezier !

De samenstellers/curatoren: Luk Lambrecht & Lieze Eneman



no to MovIng or BeIng Moved
Christel Stalpaert

“No to Moving or Being Moved”. Met deze woorden 
formuleert de Amerikaanse choreografe Yvonne Rainer in 
1965 haar visie op dans en dansbewegingen. Het lijkt op 
het eerste gezicht vreemd om de notie van ‘bewegen’ en 
‘bewogen worden’ te weren in een medium dat zich bij 
uitstek bedient van het bewegende lichaam. Rainer verzet 
zich in haar No Manifest echter tegen één specifieke 
vorm van ‘bewegen’; die van het romantische ballet 
en de moderne dans. Volgens Rainer is het dansende 
lichaam daarin geketend aan narratie, vertolkingskunst 
en expressie. Voorheen had Merce Cunningham in zijn 
Anarchistisch Manifest al gesteld dat iedere beweging als 
danspas- of thema gebruikt kon worden. Terwijl hij het 
bewegingsarsenaal verruimt, poneert Rainer een resoluut 
‘No’ tegen alle mogelijke narratieve, expressieve en 
emotionele ballast die het lichaam belet écht te bewegen.1 

Het is duidelijk dat Rainer de dans en het lichaam 
wil bevrijden van haar linguïstische juk. Als dans 
ondergeschikt is aan narratie en emotionele expressie, 
dan is het lichaam slechts een drager van betekenis. 
Elke dansbeweging wordt binnen de dramatische opvatting 
van de dans gereduceerd tot een doelgerichte handeling 
die ondergeschikt is aan het verloop van het verhaal, of 
tot een uitdrukking van een emotie die in functie staat 
van de personageconstructie van een held. Rainer wil het 
potentieel van de pure dansbeweging herontdekken en zet 
in op het energetische potentieel van het lichaam an sich. 
Het is deze vorm van bewegen die Rainer nastreeft: “move 
or be moved by some thing rather than oneself” (33). Zij 
verkent met andere woorden wat Deleuze later in navolging 
van Spinoza een esthetiek van intensiteiten zou noemen; 
een esthetiek die zich niet afvraagt wat het lichaam kan 
doen, maar waartoe het lichaam op zich in staat is.

We speak of consciousness and its decrees, of the will and 
its effects, of the thousand ways of moving the body, of 
dominating the body and the passions, but we do not even 
know what the body can do (…) Lacking this knowledge, 
we engage in idle talk. As Nietzsche will say, we stand 
amazed before consciousness, but ‘the truly surprising 
thing is really the body’”. (Gilles Deleuze, Spinoza, p. 
17-18)  

Het energetische potentieel van het lichaam is niet te 
verwarren met virtuositeit en betreft geen demonstratie 

1 Zoals Sally Banes en Noël 
Carroll aangeven; “even though 
Cunningham tried out ordinary 
movement before the onset of 
the postmoderns, it was not an 
essential, repeating ficture of 
his art” (Banes and Carroll, 
2006: 60).



van het danstechnische kunnen. Deze energie is slechts 
schijn; het staat ten dienste van heroïsche daden en heeft 
niets met het menselijke lichaam te maken. Het creëert 
“heroic more-than-human technical feats” (32). Rainer 
toont daarom in haar minimalistische dansstukken de 
intensiteit van het lichaam in zijn alledaagse en zelfs 
banale bewegingen; zitten, staan, lopen, eten… “Ideally 
one is not even oneself, one is a neutral ‘doer’” (Rainer 
33). Deze alledaagse bewegingen worden niet geschraagd 
door emoties, maar zijn evenmin mechanisch. Ze bezitten 
een opvallende intensiteit. 

The execution of each movement conveys a sense of 
unhurried control. The body is weighty without being 
completely relaxed. What is seen is a control that seems 
geared to the actual time it takes the actual weight of 
the body to go through the prescribed motions, rather than 
an adherence to an imposed ordering of time. (34).

Het is in het Judson Dance Theatre dat Rainer 
experimenteert met bevrijdende alternatieven voor het 
narratief ingeblikte en emotioneel belaste lichaam. 
In We Shall Run (1963), bijvoorbeeld, bestaat het 
bewegingsarsenaal uit het lopen van dansers en amateurs 
in grondpatronen. Door amper accenten of variaties toe 
te laten, genereert de dans een ongedetermineerde stroom 
van bewegingen, eerder dan een narratief opgesmukt en 
doordachte opeenvolging van handelingen. Rainer noemt dit 
een “unmodulated energy output” (34). In een ongetiteld 
dansstuk dat doorgaans aangegeven wordt als Chairpiece 
van Douglas Dunn bestaat de bewegingssequens ook enkel 
uit het gaan zitten op een stoel en het rechtstaan. In 
Smiling van Steve Paxton glimlachen de dansers gedurende 
vijf minuten. 

Rainer vindt in die context het compositorische principe 
van de choreographic phrase (choreografische frase of 
zin) zeer problematisch. Dit principe ondersteunt immers 
de veronderstelling dat een bewegingssequens, net zoals 
een zin, een begrijpbaar geordend begin, midden en 
einde bezit. “Whatever the implications of a continuity 
that contains high points or focal climaxes, such an 
approach now seems to be exclusively dramatic and more 
simply, unnecessary”, stelt Rainer in haar essay The 
Mind is the Muscle (1966).2 Het aleatorische principe, de 
toevalsprocedure of de spelprocedure wordt het ordenende 
principe bij uitstek. De spelprocedure is bijvoorbeeld 
opvallend aanwezig in See-Saw van Simone Forti. Daarbij 
zitten Morris en Rainer op een wip; het ludieke spel met 
hun lichaamsgewicht zet de wip in beweging en brengt hen 
speels-alternerend ‘in beeld’. 



Het Judson Dance Theatre was niet alleen het epicentrum 
van de postmoderne dans in New York. Het huisvestte 
ook componisten en beeldende kunstenaars. Het ‘huis’ 
genereerde naast dansvoorstellingen ook happenings, 
concerten, het Judson Poets’ Theatre en filmvertoningen. 
Interartistieke samenwerkingen waren dan ook geen 
uitzondering. De kunstenaars vinden elkaar in hun aandacht 
voor het banale en het alledaagse. Omgevingsgeluiden, 
stilte en een staand, hangend of liggend object genereren 
immers een veel krachtiger spanningsveld dan een 
uitgebalanceerde compositie. Met 4’33” componeert Cage 
met stilte en omgevingsgeluid. Hij wil daarmee ons gehoor 
aanscherpen voor “the generally unheeded sonic qualities 
that surround us on a daily basis. (…) By way of Dadaïsm 
laced by Zen, (he) wields the found sound like an objet 
trouvé.” (Banes and Carroll, 59-60). Terwijl de dansers 
in hun fascinatie voor de banale werkelijkheid off-stage 
gingen en bijvoorbeeld met Roof Piece van Trisha Brown 
zich in de publieke ruimte en zelfs letterlijk op het dak 
begeven, gaan de kunstenaars off-canvas, “plunging them in 
the flow of life” (Banes and Carroll, 53). 

Er is een bewuste verdunning van het tekengevend 
materiaal in het minimalistische kunstwerk. Paradoxaal 
genoeg treedt het lichaam van de danser in de minimale 
bewegingen maximaal op de voorgrond, niet langer 
als transparante drager van betekenis, maar als pure 
materialiteit. De comfortabele, begripsmatige kijkervaring 
van de toeschouwer wordt daardoor ontwricht. Door de 
herhaling benaderen woorden, klanken en beelden immers 
de limiet van de hoorbaarheid en zichtbaarheid en dwingen 
zij bij de toeschouwer een ‘geïrriteerd’ scherp kijken en 
luisteren af. De toeschouwer/toehoorder wordt uitgenodigd 
om het differente te ontmoeten in de herhaling. 

Als Rainer in de solo Three Satie Spoons (1961) de 
minimalistische bewegingen in een repetitief patroon 
combineert met vreemde klanken en uitspraken als “The 
grass is greener when the sun is yellow” (Banes in 
Sachs, 2003: 24), dan stuurt zij aan op het ervaren van 
de klinkende presentie van de taal, eerder dan op een 
begripsmatige herkenning. Niet alles wat men hoort is 
begrijpbaar, maar de materialiteit van de stem is er des 
te indringender door. Het ‘arme’ van de taal” ligt volgens 
de postmoderne kunstenaars immers “in haar verklarend en 
rationeel karakter; ze legt uit en moet begrepen worden 
en spreekt bijgevolg hoofdzakelijk het cognitieve vermogen 
van de toeschouwer aan.” (Stalpaert, 2011: 115-116). 

2 Yvonne Rainer, A Woman Who … 
Essays, Interviews, Scripts, JHU 
Press, 1999, p. 27-46. Het essay 
The Mind is the Muscle werd 
geschreven door Yvonne Rainer 
in 1966 en werd oorspronkelijk 
gepubliceerd in Gregory 
Battcock, Minimal Art. A Critical 
Anthology, New York, E.P. Dutton, 
1968.



De strategie van de accumulatie heeft een gelijkaardig 
effect, al is hier sprake van een bewuste verzadiging 
van het tekengevend materiaal. In Accumulation (1971) 
with Talking (1973) Plus Watermotor (1977) combineert 
Trisha Brown elementen van drie andere choreografieën in 
één simultane constellatie. Gilles Deleuze omschrijft de 
simultaneïteit van tekens als ‘la contemporanéité, la 
coexistence de toutes les séries divergentes ensemble’ 
(‘de gelijktijdigheid, het naast elkaar bestaan van alle 
divergente reeksen samen’) (1968, 162) Het tekengevend 
materiaal in de postmoderne accumulaties vormen zo een 
complex netwerk van interagerende krachtenbundels die op 
een niet-hiërarchische manier ingezet worden, dus niet 
volgens de synthetiserende kracht van een gelijkende 
beeltenis, een vooropgestelde idee of een narratieve 
plotstructuur. Elke zintuiglijk waarneembare component 
onderhoudt een relatie met de andere zintuiglijk 
waarneembare componenten, maar het behoudt zijn eigen, 
autonome kracht. 

Het verlangen van de toeschouwer naar een coördinerend, 
ordenend principe in het woud van tekens, wordt niet 
ingelost. De extreem hoge graad van tekendensiteit maakt 
dat de toeschouwer simultaan en multiperspectivistisch 
moet waarnemen. Als alle tekengevende componenten op 
een gelijkwaardige manier ingezet worden en bijgevolg 
tegelijkertijd verschillende sporen voor interpretatie 
uitzetten, dan ziet de toeschouwer zich genoodzaakt 
een ‘gelijkdrijvende opmerkzaamheid’ (gleichschwebender 
Aufmerksamkeit) te cultiveren (Lehmann 148). Deleuze 
noemt dit een rizomatisch-relationele analyse (1994, 176-
177). De toeschouwer moet in de rizoomstructuur – een 
netwerk zonder kern of vorm van centrale organisatie – 
zelf relaties ontdekken. Dit betekent dat de toeschouwer 
niet onmiddellijk kàn begrijpen; de waarneming blijft 
een open proces. De betekenisgeving – of het afsluiten 
van de interpretatie – wordt principieel uitgesteld. De 
toeschouwer kan het tekengevend materiaal niet direct en 
doelmatig verwerken en ziet zich genoodzaakt zintuiglijke 
ervaringen en indrukken niet alleen gelijkwaardig, maar 
ook voorlopig op te slaan in zijn geheugen. Lehmann 
gebruikte het concept van de parataxis om dit niet-
concluderende denken en waarnemen aan te duiden (147). 

Dergelijke principes halen niet alleen het zintuiglijke-
motorieke schema van elk doelgericht handelen 
onderuit, het levert ook een pertinente kritiek op de 
kapitalistische en economische notie van arbeid en 
energie. Het is niet toevallig dat danstheoretici Sally 
Banes en Noëll Carroll de dansers van het Judson Dance 
Theatre “performers-workers” noemt. De postmoderne 



kunstenaars pleiten voor een non-hiërarchische verdeling 
van arbeid en kracht. Zij beogen een nieuwe arbeidsethos: 
“we attend to the way in which the body negotiates its 
tasks” (in Banes and Carroll, 62). Rainer maakt daarbij 
een onderscheid tussen apparent energy (schijnbare 
energie) en pure energy. De schijnbare energy is volgens 
haar gerelateerd aan economische principes van opbrengst, 
voor(ui)tgang en consumptie in een spektakelmaatschappij 
(31). Bij de pure energie komt de aandacht meer te liggen 
op de werkelijke gelijkwaardige verhouding tussen twee 
lichamen; “to the energies and qualities so engaged by the 
performers-workers” (Banes and Carroll, 62).
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dirk braeckman - lisbeth umArmt pAssstücke FrAnz West - 2013



omtrent een sculptuur zoals de stalen stoel 
Habsburger Stuhl (1989) vertelt Franz west: “de 
stoel is een elementaire vorm van de westerse 
beschaving. het is in elk geval een culturele 
kwestie. kunst is ook cultuur, maar in het geval 
van stoelen gaat het om cultuur voor dagelijks 
gebruik, nutteloze stoelen... de stoel is een oud 
thema van het menselijke, het is een afdruk van de 
mens, als hij niet loopt, ligt of staat.”

Habsburger Stuhl is ambachtelijk geproduceerd met 
“ontleende” metaalfragmenten; de stoel staat 
op een witte sokkel (een idee van zijn weense 
vriend heimo zobernig) en functioneert als een 
“symbool” voor reflectie, meditatie en rust.

op die manier is de hommage aan de belangrijk 
kunstenaar Franz west compleet: een paßstück, 
een actueel beeld door dirk braeckman van 
het “gedragen” beeld door lisbeth gruwez, 
een metalen stoel en een historische video 
geactualiseerd met een nieuwe sculptuur van peter 
rogiers !

Bruce NaumaN

de amerikaanse kunstenaar bruce nauman (1941) 
was al in het eerste deel prominent aanwezig met 
drie vroege studiovideo’s en werk waarin zijn eigen 
lichaam figureerde als “performatief” beeldend 
materiaal. op Let’s Dance kan deze bruggenbouwer 
tussen verschillende disciplines niet ontbreken. 
wij kozen voor de versie uit de s.M.a.k.- collectie 
waarin de clown als “personage” naar voren wordt 
geschoven.

in de tweede Clown Torture-reeks, die de bijtitel 
Dark and stormy night with laughter (1987) meekreeg, 
balanceert een clown een sequentie lang op één 
been, totdat hij bezwijkt en valt, en loopt hij ook 
zichzelf vast in een nooit eindigende verhaal.

in deze tragikomische video-installatie wijst bruce 
nauman opnieuw op het pijnlijke falen van de 
clown en maakt hij de toeschouwer tot voyeur 
en medeplichtige. bruce nauman plaatst, zoals 
in al zijn ander werk, het publiek in een staat van 
verwarring waarbij het voyeurisme van het tonen 
van ambigue humor een situatie bewerkstelligt van 
“plaatsvervangend” onbehagen en ongemak.

de terugkerende tekst blijft gedurende de gehele 
videofilm identiek :

FraNz West

de oostenrijkse kunstenaar Franz west (1947-
2012) studeerde bij bruno gironcoli aan de 
akademie der bildenden künste in wenen. hij 
verliet de schilderkunst al snel en koos voor 
installatie en assemblage. aanvankelijk werkte hij 
met papier-maché, later met polyester en sinds 
de jaren tachtig met aluminium. toen werden 
ook zijn zogenaamde Paßstücke (bedoeld als 
verplaatsbare, draagbare sculpturen) voor het eerst 
tentoongesteld. op het einde van de jaren tachtig 
ging hij experimenteren met alle mogelijke vormen 
van meubilair, zoals banken en stoelen, waardoor 
de exporuimte er ging uitzien als een ruimte die 
doet denken aan chillen, rust en tijdelijke stilstand. 
een groot deel van wests oeuvre gaat overduidelijk 
over communicatie en stelt de vraag naar wat kunst 
kan zijn op een wel zeer lijfelijke manier.

Franz west vertegenwoordigde zijn land 
oostenrijk op de biënnale van venetië in 1990 en 
werd (terecht) uitgenodigd voor de documenta’s 
iX (1992) en X (1997) in kassel en voor het 
tienjaarlijkse skulptur projekte van 1997 in 
Münster.

in 2011 kreeg Franz west de prestigieuze gouden 
leeuw van de biënnale van venetië voor zijn 
gehele oeuvre.

naast de nieuwe sculptuur van peter rogiers wordt 
de magistrale video Mandolinenmusik gebaseerd 
op de gelijknamige muziek van ludwig von 
beethoven op monitor getoond. het is een vroege 
film (1982-1987) die West realiseerde samen met 
bernhard riff. een koppel danst op een hilarische 
manier met de bekende  prothesesculpturen zoals 
de sculptuur die in het kabinet staat en die voor 
Let’s Dance speciaal werd geactiveerd door danseres 
lisbeth gruwez en in beeld gebracht door dirk 
braeckman.

de paßstücke van Franz west zijn nu gegeerde 
kunstwerken en worden in stilstand op sokkels 
geplaatst. in Let’s Dance komt het werk van 
Franz west tot leven via een video, een paßstück 
op sokkel en een foto van gebruik via een 
performance bij de verzamelaar thuis.

de paßstücke komen dus pas echt tot leven via 
gebruik en performance en leveren een hilarisch 
vervolg op van wat de performancekunsten ons 
in de jaren zestig en zeventig te zien gaven. de 
onbekende muziek van beethoven zorgt voor de 
culturele sfeer...



It was a dark and stormy night.

Three men were sitting round a campfire.

One of the men said, “tell us a story Jack.” 

And Jack said

It was a dark and stormy night.

Three men were sitting round a campfire. 

One of the men said,

“tell us a story

Deze banale tekst zonder finaliteit alludeert op 
de begrensdheid van onze cultureel bepaalde taal 
als een gecodeerde bemiddeling voor onderlinge 
communicatie. humor en onbehagen blijven 
de rode draad doorheen het oeuvre van bruce 
nauman die al sinds midden de jaren zestig een 
ongelooflijk oeuvre produceerde die de kern van 
ons bestaan en samenleven “lijfelijk” aanwezig 
stelt. in deze video staat opnieuw het masker 
centraal; een masker ontdoet een persoon van 
zijn persoonlijkheid. een masker is hoogstens 
een abstract idee van een persoon en de clown is 
daarvan een perfect voorbeeld. de clown staat 
er in een lege ruimte op één been - hij balanceert 
op één been - een act die het feit van het niet 
kunnen vertellen van een verhaal op een harde, 
fysieke manier benadrukt. vier clowns maken 
hier de dienst uit tot ze letterlijk vallen... deze 
video’s zijn bedacht als oneindig doordraaiende 
loop waar begin noch einde aan komt. in een 
interview verwees bruce nauman naar de 
films van Andy Warhol en naar de muziek van 
la Monte Young: kunstenaars wiens werk hij 
omschrijft als oneindig circulair. “het is een 
manier van de zaken te structureren zonder dat je 
als kunstenaar een verhaal moet vertellen.”

LiLi Dujourie

zoals ook in About Waves, het drieluik over 
schilderkunst, het geval was, blijven ook in 
Upside Down enkele kunstwerken gehandhaafd. 
eén daarvan is Amerikaans Imperialisme (1972-
2013) van de belgische lili dujourie (1941). 
dit polemische werk ontstond in de vroege 
jaren zeventig, een periode waarin de vs 
niet alleen op politiek, maar ook op cultureel 
vlak de bovenhand kreeg. de periode was 
bovendien bijzonder repressief voor vrouwelijke 
kunstenaars. 

in de directe omgeving van haar werk 
Amerikaans Imperialisme tonen wij nu de vroege 
video Enjambement van dezelfde kunstenares. 
De film behoort tot een reeks van zeventien 
videowerken die zij maakte in de periode tussen 
1972 en 1981. daarin maakt zij gebruik van 
de portapak, de eerste gebruiksvriendelijke en 
relatief betaalbare videocamera die in 1968 op de 
markt werd gebracht. hierdoor werd het medium 
voor iedereen toegankelijk en ook in de kunst 
werd het medium onmiddellijk met open armen 
onthaald. 
Met een geleende camera maakte dujourie tussen 
1971 en 1982 een reeks films met min of meer 
dezelfde structuur: één vast frame, opgenomen 
met een stationaire camera, waarop zijzelf te zien 
is, alleen, in een kamer die lijkt op een leefruimte. 
de intrede van de portapak betekende voor 
haar een bevrijding: “ik vond de directheid 
van video geweldig. als je foto’s maakt, is het 
altijd afwachten of ze goed zijn. (…) bij video 
heb je onmiddellijk beeld op de monitor. die 
mogelijkheid tot controle was fantastisch. je wist 
op elk moment wat je deed.” doordat de camera 
zo eenvoudig te hanteren was, kon dujourie 
bovendien de opnames zelf maken, zonder crew 
of technici, waardoor zij in alle beslotenheid kon 
werken. 
het werk dat hier getoond wordt, Enjambement 
uit 1976, moeten we beschouwen binnen de 
interne ontwikkeling van haar vroege films. 
de eerste reeks video’s Hommage à … (I-V) is 
een reeks waarin zij het beeld van haar eigen 
naakte lichaam onderzoekt tegen de achtergrond 
van de kunstgeschiedenis. haar bewegingen 
en poses lijken afgeleid van vertrouwde 
fysieke activiteiten. in 1975 maakt zij de video 
Madrigaal. ditmaal zien we een geklede vrouw 
(opnieuw dujourie zelf) dichtbij de camera en 
plat op de buik op een kale houten vloer. in 
een soort van schemertoestand rolt ze zich op 
en uit afgewisseld door pauzes van wisselende 
duur. “er ontstaat een contrapuntisch ritme, 
omdat elke opeenvolgende verandering in 
vorm de volgende overlapt en toch vervangt 
in een beweging die een steeds-wordende 
arabesk beschrijft die op geen enkel moment de 
contouren van een vaststaande toestand onthult.” 
( jean Fisher). 

in 1976 breit zij hieraan een vervolg met het 
werk Enjambement. op dezelfde parketvloer zien 
we ditmaal een mannelijke figuur, gekleed in 
dezelfde eenvoudige jeans en hetzelfde t-shirt als 
wat de kunstenares droeg  in Madrigaal. 



hij maakt dezelfde onbestemde bewegingen: hij 
rolt naar voren en naar achteren, wiegt en rust. 
lili dujourie benadrukt dat er nauwelijks een 
verschil is tussen de beelden van de vrouw en 
de beelden van de man. De film toont vooral 
de kwetsbaarheid van de mannelijke acteur. de 
aandacht voor de plooien in de kleren, etc. vormt 
reeds een voorbode van de werken in fluweel die 
zij omstreeks 1984 zal beginnen maken. De film 
toont ook zijdelings verwantschap met de video 
Tony Sinking into the Floor, Face Up, and Face Down 
(1973) van bruce nauman die tijdens het eerste 
deel van Upside Down te zien was en waarin de 
acteur in eenzelfde kwetsbare positie gebracht 
wordt als in Enjambement.

maNFreD PerNice

sinds het begin van de jaren negentig creëert 
de duitse kunstenaar Manfred pernice (1963) 
sculpturen en installaties gebaseerd op de 
accumulatie en assemblage van eenvoudige 
bouwmaterialen. zijn oeuvre omvat werken 
van uiteenlopende dimensies die variëren 
van miniatuurmodellen tot betreedbare 
structuren. zijn lexicon roept associaties op 
met torenblokken, omheiningen, platforms, 
containers, schiponderdelen, bruggen en 
silo’s waarbij architectuur en design zijn 
belangrijkste referentiekader vormen. wat we 
zien, zijn reservoirs, containers, platforms of 
ruimtelijke kaders waarop en waarin objecten 
vrij en tijdelijk geschikt en gecombineerd 
kunnen worden. onder de objecten herkennen 
we een aantal terugkerende elementen, zoals 
blikken koekendozen, conservenblikken, 
sigarettenpakjes… objecten die een geschiedenis 
in herinnering brengen of verwijzen naar de ons 
omgevende stedelijke realiteit. 
objecten die in de ene sculptuur gecombineerd 
worden met één bepaald voorwerp worden in 
een andere sculptuur gecombineerd met een 
ander. op die manier wil pernice vastgeroeste 
taxonomieën openbreken en een proto-
architectuur scheppen die, zoals theoreticus 
& criticus stefaan vervoort stelt, een andere 
waardebepaling toelaat en de vertrouwde 
betekenis van objecten opschort.
vaak zien we referenties aan en assemblages 
rond zeer specifieke thema’s/situaties. Zoals 
in het werk Untitled (m) dat hier tentoongesteld 
wordt. dit werk, waarvan de basis doet denken 
aan afvalemmers voor gescheiden afval, wordt 

hier aan de rand van de tentoonstellingsruimte 
vlakbij de bar/caféruimte geplaatst. waar twee 
weken terug nog Sixtyseventh Cardinal Copper 
van carl andre te zien was, een minimalistisch 
horizontaal kunstwerk dat met zijn gebruik van 
koperen platen eenvoudige materialen aanwendde 
die moesten dienen om de nieuwe wereld te 
bouwen, vinden we nu een kunstwerk dat speelt 
met het tegenovergestelde door verwijzingen 
naar de huidige wegwerpmaatschappij.

op de aanplakzuil erboven zien we schijnbaar 
nonchalant samengebrachte gekopieerde 
advertenties, voedingsconserven en een folder 
van de naoorlogse Gedenkstätte in het oost-duitse 
seelower höhen (waar de slag om berlijn en 
daarmee het einde van woii werd ingezet). een 
eigenwijze vertolking van de duitse geschiedenis.

verder in de tentoonstellingsruimte vinden we 
nog een tweede werk van pernice: Dose. dit werk 
is opgebouwd uit een betegelde cilinder met een 
metalen koekendoos erbovenop. de koekendoos 
toont een panoramisch landschap met weiden 
en koeien. die doos representeert een landschap 
en verkondigt dat de omgevende ruimte ook als 
dusdanig (als landschap) begrepen moet worden. 
een koekendooslandschap is kenmerkend 
romantisch en verbeeldt doorgaans een idyllische 
wereld die zich situeert in een nabij verleden. het 
staat in schril contrast met de urbane realiteit van 
vandaag – utopie versus dystopie – een immer 
terugkerend thema in het werk van pernice.

het werk van Manfred pernice kaart 
verschillende thema’s aan, maar bereikt geen 
conclusie/synthese. zijn werken hebben een 
fragmentarisch karakter en laten het werkproces 
zien: de materialen die hij gebruikt zijn 
herkenbaar, er zijn sporen van het werkproces, 
van ideeën die hij is begonnen, maar niet heeft 
voltooid, enz. op die manier creëert pernice een 
densiteit die bewust tegen de interpretatie ingaat.

Dirk BraeckmaN &   
ViNceNt DuNoyer

danser en choreograaf vincent dunoyer (1962) 
is naar eigen zeggen niet zozeer geïnteresseerd 
in bewegingen als in de “migratie” van 
bewegingen: de transmissie van bewegingen 
tussen verschillende lichamen, media, 



tijdsperiodes, enz. zijn werk als choreograaf - 
met werken als 3 solos for Vincent (1997), Vanity 
(1999), Cadavre Exquis (2005), Sister (2007) - is 
een zoektocht naar het begrijpen van dans, met 
als belangrijkste ankerpunten: tijd, bewustzijn, 
herinnering en de dialectiek tussen aan- en 
afwezigheid.
vincent dunoyer werkt als choreograaf vaak 
samen met andere kunstenaars, de laatste 
keer met berlinde de bruyckere waaruit het 
werk Emanet (2012) ontstond. dat is indicatief 
voor zijn werkwijze: zijn werk is in essentie 
dialogerend. Foto- en filmbeelden zijn 
bijvoorbeeld vaak een belangrijk vertrekpunt 
voor hem.

onder toedoen van Museumcultuur strombeek/
gent ontmoet vincent dunoyer hier fotograaf 
dirk braeckman. 

dirk braeckman (1958) werkt sinds de vroege 
jaren negentig aan een coherent oeuvre. zijn 
beelden, herkenbaar aan de lage contrasten en 
het korrelige, ondiepe beeld, tonen besloten 
werelden, veelal kamers en interieurs. de beelden 
zijn niet documentair of verhalend. in plaats 
daarvan focust dirk braeckman op de tactiliteit 
van stoffen, de textuur van een bedsprei, 
tegelstructuren, … beelden die geen aanspraak 
maken om gezien of gehoord te worden, maar 
zoals steven humblet het stelt “genoegzaam 
rustend in zichzelf”. dat heeft te maken met 
zijn werkwijze. sinds twintig jaar verzamelt 
braeckman beelden die onmiddellijk in een 
archief terechtkomen om ze pas na verloop van 
tijd opnieuw op te diepen en te herfotograferen. 
Door de fotografische afdruk los te koppelen van 
het ontstaansmoment en de specifieke situatie, 
stemming en het verhaal die daarbij horen, krijgt 
het beeld een abstract karakter.

voor deze tentoonstelling realiseerden vincent 
dunoyer en dirk braeckman de gezamenlijke 
film Glow of Time. De film is zeer direct 
verbonden met de tentoonstellingsruimte van 
het cultuurcentrum. zoals in 2010  ricardo brey 
zich reeds liet inspireren door deze vloer (die 
bij hem het beeld van een sterrenstelsel opriep) 
vormt de zwart-wit gespikkelde vloer ook in dit 
geval het uitgangspunt. 

In de film wordt die vloer in één ononderbroken 
beweging “gescand” door een lichtbron. in 
de bewegingen herkennen we een duidelijke 
richting (stuwkracht), maar wie het licht 
choreografeert, blijft onzichtbaar buiten beeld. 

die aandacht voor de structuur/textuur van 
de vloer is een gevoeligheid die zoals gezegd 
eigen is aan het werk van dirk braeckman. ook 
licht en lichtreflecties spelen een belangrijke 
rol in zijn werk. Vooral flitslicht dat vaak hard 
gereflecteerd wordt op de oppervlakte van een 
zetel, een muur, een schilderij en een deel van 
het beeld wegwist, zoals het in realiteit ons van 
ons zicht ontneemt. 

voor choreograaf vincent dunoyer is vooral de 
spanning tussen zijn eigen aan- en afwezigheid 
belangrijk. hij heeft het over een negatieve 
choreografie en liet zich voor dit werk leiden 
door een door hem geliefkoosd beeld:

“de song Let’s dance van david bowie maakt 
allusie op een verhaal van andersen, die een van 
de beste dansfilms ooit inspireerde: The Red Shoes 
van Michael powell en emeric pressburger.
het gaat over een danseres, victoria page, die 
wordt ingehuurd door een grote dansfirma 
die geleid wordt door een diaghilev-achtige 
directeur. zij wordt prima ballerina van de 
dansproductie The Red Shoes, het verhaal van een 
jonge vrouw die een paar rode schoenen wordt 
aangeboden en plots op een magische manier 
begint te dansen. ze danst en danst en danst, 
maar wanneer ze uitgeput raakt en wil stoppen, 
realiseert ze zich dat ze de schoenen niet kan 
afnemen: het is een vloek en uiteindelijk sterft 
ze. In de film ondergaat Victoria Page hetzelfde 
lot en ook zij sterft een tragische dood. op 
het einde van de film beslist de producer om, 
ondanks de dood van victoria, het ballet nog 
een laatste maal op te voeren. wat we te zien 
krijgen, is een lichtcirkel die een afwezigheid 
volgt en de vloer verlicht daar waar vroeger de 
jonge vrouw danste.”



HermaN VaN iNgeLgem

herman van ingelgem (1968) maakt multi-
mediale installaties met vertrouwde, pretentieloze 
voorwerpen en architectuurelementen uit onze 
dagelijkse leefomgeving. van ingelgems werken 
hebben een autobiografische inslag waarbij 
persoonlijke belevenissen op een abstracte 
manier in zijn oeuvre worden geschoven. Karate 
Kid vertrekt niet van zuivere anekdotiek, maar 
vanuit een eenvoudige, universeel herkenbare 
ervaring. een toevallige ontmoeting met een 
jonge vrouw spookte dagenlang door van 
ingelgems hoofd en haar beeltenis vermengde 
zich met de beelden die vorm kregen in zijn 
atelier. uiteindelijk vroeg hij haar om het 
haarrekkertje, dat het rekkertje dat te zien is in 
Karate Kid - de vrouw bleek van karatefilms te 
houden  - op te spannen tussen twee haakjes. 
de spanning op het elastiekje verwijst naar 
de slag in je gezicht die een uniek treffen kan 
teweegbrengen. in het rekkertje bleven enkele 
losgekomen haren achter, zodat Karate Kid 
uiteindelijk ook het portret werd van een jonge 
vrouw.

herman van ingelgem contextualiseert in deze 
korte tekst zijn artistieke preoccupaties:

“in mijn werk vertrek ik meestal vanuit de 
voorwerpen die mij omringen. dat kunnen objecten 
zijn, maar evengoed architectuurelementen, 
kledingstukken, gebruiksvoorwerpen. het zijn 
dingen die heel dicht bij ons staan en daardoor 
heel vertrouwd lijken.
van jongs af aan wordt onze relatie tot de 
dingen (objecten) gestuurd in een functionele 
richting welke in wezen steeds economisch is. 
waarvoor kan ik dit ding gebruiken? welk nut 
heeft het? wat is de waarde? verschaft het mij 
genot, gemak of geluk? we benaderen de wereld 
imperialistisch. hierdoor sluiten we ontelbare 
andere relatiemogelijkheden tussen onszelf en de 
wereld uit.
door kleine transformaties aan te brengen tracht 
ik de voorwerpen (en dus de werkelijkheid) 
anders te begrijpen, anders te ervaren en tracht ik 
betekenisstructuren bloot te leggen die normaal 
niet aan de oppervlakte liggen. het gaat niet altijd 
om rationele of logische betekenissen maar eerder 

om mogelijkheden, potenties, alternatieven.
betekenis is nooit onveranderlijk, vast of absoluut 
maar altijd vloeiend en vlottend. betekenis is 
nooit enkelvoudig maar eerder clustervormig met 
grote en kleine centra die aangroeien en afsterven. 
Men kan betekenis geven, aanvaarden, afstoten, 
negeren, verliezen…
bij het maken van mijn werk drijft deze 
problematiek voortdurend en nadrukkelijk aan 
de oppervlakte en in zekere zin is het steeds het 
hoofdthema.
de objecten bevinden zich aan een andere kant 
van de werkelijkheid (ook cultuurobjecten). het 
is een kant waar we zelden komen vanwege 
onze vertroebelde relatie tot de objecten. ik kies 
specifiek voor vertrouwde objecten (stoel, tafel, 
muur, deken, touw, emmer,…). deze objecten 
zijn pretentieloos. omdat ze zich volledig aan ons 
hebben laten kennen lijkt onze relatie zuiver en 
eerlijk. hierdoor ontstaat een opening en is het 
mogelijk om op een alternatieve manier betekenis 
te genereren en een plooi te zoeken waar geen 
enkele ideologie haar licht schijnt.”

Karate Kid is het meest onzichtbare en subtiele 
werk op Let’s Dance. het is een merkwaardige 
“sculptuur” die een wereld oproept die 
ongerijmde poëzie genereert en laat zien dat het 
strikt persoonlijke nooit strikt persoonlijk blijft.

joris VaN De moorteL

joris van de Moortel (1983) kan bijna worden 
beschouwd als huiskunstenaar van cc 
strombeek. eerder dit jaar was hij te gast met 
een innemende installatie in de context van de 
tentoonstelling Via het Virtuele (About Waves) 
waarin hij een zelfportret presenteerde en een 
architecturaal aandoende sculptuur waarin 
videobeelden werden gemonteerd gebaseerd op 
zijn modellen/maquettes.

in de tentohal in strombeek is nu een compacte 
hangsculptuur te zien die kan doorgaan als een 
artistieke synthese van eerder werk.

zelf stuurde hij dit bericht over zijn nieuw werk:



“alle onderdelen van de sculptuur Don’t you know 
you’re gonna mess up the carpet zijn afkomstig van 
een beeldhouwsessie in het atelier. het podium 
met tapijt en alle bijhorende attributen, de meeste 
verzameld in witte bulk(puin)zakken, werden 
vervolgens geframed en opgespannen tussen de 
elastiek. deze hangende sculptuur is een achteraf 
georganiseerde en gecomponeerde improvisatie 
van de studiosituatie, een via een elastiek bij 
elkaar gehouden beeld. in en tussen de elastiek 
zijn ook in hars afgegoten sculpturen te zien 
zoals een gitaarhals, versterker, linkerhand...”

deze sculptuur, als een verre herinnering aan 
een performance in de studio, heeft niet het 
statuut van “residu” wat wel vaker het geval 
is met het achterlaten van attributen van een 
performance als “kunstwerk”. wellicht was 
dat de tragedie in het oeuvre van joseph beuys 
wiens installaties soms niet méér waren dan de 
materiële resten van weliswaar steeds tot geest en 
verbeelding sprekende acties.

joris van de Moortel laat de globale 
verschijningsvorm van zijn exact in tijd en 
ruimte gedefinieerde objecten over aan de 
vorm die de brede elastiek verleent aan het 
samenhouden van de voorwerpen die zich één na 
één aan het oog laten kennen en herkennen. 
zijn als performatief archiverende hangsculptuur 
doet denken aan werk van overwegend 
amerikaanse kunstenaars zoals robert 
rauschenberg. de sculpturen van joris van 
de Moortel vertonen een hoog “container- 
gehalte”. en een container doet denken aan 
herinneringen, aan wat voorbij gaat en is - 
herinneringen die in de context van de kunst de 
humus worden voor ander en nieuw werk. de 
introductie van neonlicht - hier gerecupereerde 
letters - wordt intern licht dat een licht schijnt 
op een inhoud. neon is pop en doet denken aan 
commerciële signalisatie en dito commerciële 
lokroep.

natuurlijk heeft de introductie van neonlicht 
ook van doen met het inbrengen van fragiele 
elementen die de (rock)sfeer tegelijk accentueert 
maar ook broos maakt.

en dat deze indrukwekkende hangsculptuur 

haar titel ontleent aan een lang en noisy nummer 
van de onvolprezen cult-rockband the velvet 
underground (met o.a. de onlangs overleden lou 
reed als eminent lid) laat toe de hangsculptuur 
van joris van de Moortel te duiden in de 
culturele omgeving van een kunstenaar die 
zelf met plezier af en toe de elektrische gitaar 
omgordt...

gert roBijNs

in zijn werk speelt gert robijns (1972) 
regelmatig met tegenstellingen en met 
begrippenparen zoals ordening -verstoring, 
beweging - stilstand, boven - onder of positief 
- negatief. de objecten die robijns voor zijn 
werken uitkiest, zijn zelden spectaculair. hij 
vermijdt het grote gebaar en richt de aandacht 
op schijnbaar alledaagse objecten, situaties en 
processen. Met subtiele ingrepen slaagt hij erin 
om de toeschouwer met verwondering te doen 
kijken naar het meest vertrouwde. hij is een 
meester in het doen kantelen van het banale 
in een toestand die het voor-geconditioneerde 
denken en kijken (heerlijk) verstoort. eén van 
zijn meesterwerken realiseerde hij in 2011: Het 
dorp. deze ingreep bestond uit een lichtjes 
verkleinde, witte reconstructie van het kleine 
limburgse dorp gotem waar robijns in alle 
“peis en vree” opgroeide. het verplaatste dorp 
stond opgesteld op het einde van de voormalig 
amerikaans militair vliegveld in brustem/sint-
truiden. de achterkant was zichtbaar decor / de 
voorkant was een hemelse verschijning van een 
typisch vlaams dorp met kerk en pastorie. 
voor Let’s Dance zijn twee nieuwe werken te zien. 
de foto is een tweeledig beeld met als sokkel/
basis een kleur-“beeld” van een horizontaal 
liggende elektriciteitspaal waarboven een 
sublieme afbeelding van een rustig en subliem 
in beeld gebracht landschap in zwart/wit. de 
ingelijste foto is qua compositie te lezen als een 
sculptuur waarin liggend/verticaal en kleur/
zwart-wit een spel spelen die de gedachten laten 
glijden van kijk-analyse naar verwondering en 
van gedachteassociaties naar ongerijmde poëzie. 
het al even nieuwe Standing is een werk dat in 
het verlengde van zijn artistieke onderzoek naar 



“precair evenwicht” een mooi beeld oplevert 
van een grillige steen (rots) waarop een wit 
gekleurde stalen staaf wel erg op het nippertje de 
zwaartekracht lijkt te overleven. dialectiek is niet 
zelden een begrip dat zich nestelt in het artistiek 
doen en denken van kunstenaar gert robijns. 
het glas staat in zijn producties als het ware altijd 
bovenop de paraplu net zoals bij het inspirerende 
schilderij Les Vacances de Hegel (1958) van rené 
Magritte.

jaN De cock

Everything for you, Strombeek is de algemene 
genereuze titel voor de sculpturen in de 
tentoonstelling “Let’s Dance”. Met deze werken 
puurt jan de cock (1976) zijn oeuvre verder uit 
en test het begrip sculptuur aan fundamentele 
overwegingen tussen het modernisme en de 
hedendaagse spanning met de invloed van de 
economie die de kunst en ons allen volledig in de 
greep dreigt te houden.

“sculptuurcommunisme” is een nieuw begrip 
binnen de artistieke productie van jan de 
cock, hiermee introduceert en beoogt hij een 
meer gelijke manier van beschouwen van kunst 
door ondermeer werken uit de reeks “Nature 
Morte” (bijvoorbeeld) tijdelijk te de-lokaliseren 
uit de veilige context van een tentoonstelling 
naar maatschappelijk publieke plaatsen. op die 
diverse plaatsen met uiteenlopende economische, 
culturele of educatieve inslag worden vervolgens 
foto’s genomen ter plekke van het kunstwerk met 
de (inmiddels) summier over zijn kunst ingelichte 
gebruikers. Foto’s die later in een gedrukte vorm 
als een “ free gift” teruggaan naar de gebruikers/ 
de maatschappij.

de recente werken “Everything for you, Otegem”/ 
“Everything for you, Strombeek” poneren tal van 
fundamentele vragen over de waarde van een 
hedendaags kunstwerk in het perspectief van 
esthetische, economische en maatschappelijke 
parameters.

de voormalige productiehal van deweer 
art gallery in otegem (een expo nog tot 8 

december 2013) werd de “standplaats” voor 
een groot aantal sculpturen onder de algemene 
noemer “Nature Morte”. bij deze sculpturen 
staat de abstracte notie “overvloed” (in onze 
maatschappij en in de kunstwereld) centraal 
– een begrip/vaststelling die jan de cock 
verdisconteert in sculpturen die allemaal een 
uniek “waren-karakter” vertonen.

jan de cock hand-tekende de sculpturen op een 
mechanische manier “in” de materie en zorgde 
in bijna alle “Nature Morte” via een “gouden” slot 
dat de sculptuur geketend bleef aan de sokkel. 
de vele objecten, materialen en prullaria zette hij 
in een stilstand vast door oa het gebruik gebruik 
van zinnelijk “stollend” gekleurd gips. de 
overvloed van doodgewone consumptiegoederen 
en materialen oogst bijgevolg een overvloed aan 
impressies, bijgedachten en stille overwegingen 
over de recente geschiedenis van de kunst. hier 
duikt meteen de gedachte op aan de installatie 
“Wirtschafswerte” (1980) van joseph beuys in broze 
combinatie met de verstilde object-iconografie 
van giorgio Morandi en de assemblage-
kunde van de zwitserse kunstenaar thomas 
hirschhorn.

jan de cock “internaliseert” in de sculpturen 
“Nature Morte” de veelgelaagde geschiedenis 
van de moderne kunst en laat daarbij aan de 
toeschouwer de noodzakelijke associatieve 
vrijheid die slingert tussen het persoonlijke en 
datgene wat een mens op het vlak van kunst en 
cultuur als bagage meedraagt. de sculpturen 
“Nature morte” zijn één na één uniek en dragen 
in zich de complexe preoccupaties die jan de 
cock koestert tegenover modernisme, design en 
architectuur

op “Let’s Dance” in strombeek wordt er één 
nieuwe autonome “Nature Morte” gepresenteerd 
die “los” staat in de tento-hal. de andere drie 
nieuwe werken in strombeek kregen de titel 
“Beau-Lieu / Cabinet”; ze zijn inherent in situ, 
bedacht én gerealiseerd rond de oorspronkelijke 
palen van cc strombeek-architect walter 
steenhoudt, palen die ooit functioneerden als 
dragers voor mobiele expo-wanden. rond drie 
palen werkte jan de cock nieuwe constellaties 
als “open” zuilen uit oa gebaseerd op mondiale 



warenhandel. ze worden door de kunstenaar – in 
de hoeken van de tento-hal – gedefinieerd als 
“wachters”. het zijn sculpturen die dicht op de 
huid zitten van het beroemde s.M.a.k.- topwerk 
van joseph beuys (op. cit.) die op een schappen-
rek ddr-producten/levensmiddelen ordende 
als een teken van ideologie-verschil tussen toen 
(voor 1989) oost en west.

via globalisering is het aanbod voeding etc.. 
verruimt en breidt dit aanbod ook (eet)gewoontes 
van “hier” uit. deze nieuwe werken liggen 
perfect een stapje verder in het doordenken van 
kunst in relatie tot economie en omtrent elkaars 
autonomie of niet.

op woensdag 27 november verzamelen op 
gezette tijdstippen personen rond de drie vaste 
sculpturen “Beau-Lieu” - een klasje, personeel 
van een bank, de uitbaters van een mini-market, 
bezoekers van de bibliotheek, werknemers 
van ocMw, toevallige passanten ... worden 
na een korte introductie van de kunstenaar 
gefotografeerd door een professionele fotograaf.

de foto’s worden nadien gekopieerd, op het 
internet gepost en worden in het archief van de 
kunstenaar bewaard in perspectief om deze foto’s 
die het statuut van “kunstwerk” aankleven later 
te verdisconteren in een nog nader te bepalen 
drukwerk.

micHeL Verjux

het werk van de Franse kunstenaar Michel 
verjux (1956) is verwant met dat van een oudere 
generatie Franse kunstenaars waaronder daniel 
buren die reeds meer dan vijf decennia lang 
toepassingen van steeds hetzelfde strepenpatroon 
realiseert, niele toroni die al minstens even 
lang werkt met dezelfde, identieke en op gelijke 
afstand van elkaar staande borstelsporen maakt 
en de repetitieve geometrische vormentaal van 
Francois Morellet. 
ook het oeuvre van Michel verjux bestaat uit 
de doorgedreven herhaling van een visueel 
idioom. hij is duidelijk beïnvloed door zijn 
activiteiten in het theater en de performance als 

jonge twintiger. vanuit die ervaringen realiseert 
hij in 1983 zijn eerste ‘éclairages’: cirkelvormige 
lichtprojecties die enkelvoudig en plat tegen 
de muur, paarsgewijs of in series, doormidden 
gesneden… geprojecteerd worden: er is niet 
alleen de vanzelfsprekende link met het theater 
doordat hij steeds gebruik maakt
van apparatuur die gangbaar is in theater 
(theaterspots), maar ook met zijn vooropleiding 
en denken als filosoof: “Duizend en één 
beschouwingen – duizend en één omwegen – 
kunnen op een dag leiden tot de beslissing om 
de kortste weg te nemen. en de kortste weg 
van één punt naar het andere, is het licht dat 
tussenbeide loopt.”, zo stelt verjux. hoewel de 
werken tot op een bepaald punt conceptueel 
zijn in de esthetische zin van het woord – enkel 
al de herhaling van telkens hetzelfde visuele 
idioom en het gebruik van licht vanuit een door 
de kunstenaar uitgesproken streven naar een 
niet-materiële of objectgebonden kunst geven 
aanleiding tot die stelling - weigert de kunstenaar 
zijn werk conceptueel te noemen. de ervaring 
van het werk is volgens hem integendeel fysiek, 
lichamelijk. hoewel de ervaring van het werk 
uiteraard sterk berust op de keuze van het 
materiaal, de muren, de vorm, de kleuren, de 
afstand, het perspectief van de plek waarop het 
licht valt, laat wat men ziet en voelt zich niet 
herleiden tot het zintuiglijke. vandaar ook de 
veelzeggende term: “éclairages”. “verlichten, 
dat feit op zich, is reeds de ogen van de kijker 
openen”.

joëLLe tuerLiNckx

sinds eind jaren 1980 bouwt de brusselse 
kunstenares joëlle tuerlinckx (1958) aan een 
oeuvre dat zich ontvouwt als een verzameling 
van samenhangende systemen die nooit “af” 
zijn en zullen zijn. haar merkwaardig oeuvre 
werd en wordt overal ter wereld getoond en 
blijft een manier van kunstproductie waarin de 
verwondering centraal staat over hoe de mens 
zijn/haar wereld probeert vorm te geven via 
methoden en strategieën die een “overzichtelijke 
orde” in en bij dit “alles” nastreven. haar werk 
was in ons land vorig jaar voor het eerst heel ruim 



snelwegen?

in het eerste deel Specific Objects activeerde joëlle 
tuerlinckx het werk STUKJES STUKJES EN 
DINGEN, DINGEN DINGEN EN STUKJES 
(1993/2013) als een rechthoek op de zwarte cc-
vloer die de grootte en de verhoudingen aannam 
van het gedrukte werk van ON A SPOT van 
lawrence weiner. haar bijdrage, gemaakt van 
zorgvuldig na elkaar gelegde snippers confetti, 
ontnam de gehele tentoonstelling een “aura” en 
zette de ernst van de omringende kunst in een 
“gewoon en ander down to earth” perspectief.

voor Let’s Dance produceerde zij in technisch 
overleg met wim Maes en ceramist hugo Meert 
een werk voor buiten op het grasveld dat als 
een miniatuur-reproductie verwijst naar haar 
Monument pour les Arts et Cultures non Intégrés (Halles 
de Schaerbeek/Bruxelles -Palestine / Ramallah). een 
subliem werk dat permanent blijft staan op de 
stoep naast de hallen van schaarbeek.

het werk bestaat uit een paal van pakweg 13 
meter hoog met een aaneenrijging van 88 aparte 
witte parels van keramiek. het is haar bedoeling 
dat dit werk ook later in het palestijnse ramallah 
in een andere versie terechtkomt. de directe 
“formele” aanleiding van dit werk is de vondst 

te zien in kunstencentrum wiels in brussel; zij 
had onlangs haar tweede retrospectieve deel in 
haus der kunst in München en binnenkort volgt 
het derde deel in Arnolfini in Bristol. Zij nam 
deel aan docuMenta 11 (2002) in kassel.

haar werk is elementair, ontwapenend en 
paradoxaal. joëlle tuerlinckxs installaties, 
tekeningen, films en video’s lijken op het eerste 
gezicht heel eenvoudig , maar in se zijn het 
immens complexe constellaties/installaties. 
vanuit het zorgvuldig archiveren weet zij voor 
zichzelf een arsenaal materiaal ter beschikking te 
houden waaruit ze steeds nieuwe samenstellingen 
kan bedenken en bijgevolg oneindig veel nieuwe 
betekenissen kan oproepen. haar oeuvre is via de 
hoeveelheid en de onnoemlijk vele, opengelaten 
mogelijkheden tot associaties “kunst” in de ware 
zin van de betekenis.

haar intense artistieke productie stelt ook een 
paradox aan de orde: wat moet er gebeuren 
met de vele fysieke archieven die nu doelloos 
liggen opgeslagen in de kelders van musea, 
universiteiten en andere wetenschappelijke 
instellingen? hoe zal al die opgeslagen en 
gearchiveerde kennis zich binnenkort nog 
kunnen “verhouden” tot de kennis die nu 
virtueel circuleert via de onzichtbare informatie-
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strombeek bezit nu een tijdelijk monument dat 
denkbeeldig in relatie staat met de rest van de 
wereld en meer bepaald als een studie kan gelden 
voor Monument pour les Arts et Cultures non Intégrés 
(Halles de Schaerbeek/Bruxelles -Palestine / Ramallah) 
een plaats op onze wereld waar het begrip 
vrijheid zich niet zo evident aandient als hier.

LaWreNce WeiNer

lawrence weiner (1942) speelde een centrale 
rol in de opkomst van de conceptuele kunst 
in de jaren zestig en behoort vandaag tot de 
meest toonaangevende kunstenaars wereldwijd. 
bij weiner moet men afzien van de gekende 
klassieke opvatting dat kunst een materieel object 
is. bij hem worden de traditionele componenten, 
zoals vorm en kleur, ingeruild voor een notatie 
in taal: de zogenaamde ‘statements’. behalve 
dat, is er niets tastbaars. toch is het werk van 
weiner geen anti-objectkunst. weiner verzet 
zich tegen de conceptuele dematerialisatie van 
het object. volgens hem is het zo dat zodra je 
iets kent, het een object is. zelfs een zin is een 
object. bijgevolg is zijn werk niet immaterieel. 
“ik werk met reële materialen en de relatie van 
de mens tot die materialen.” taal is voor weiner 
gewoon een ander materiaal dat aangebracht en 
getransponeerd kan worden op verschillende 
dragers (al dan niet artistiek). “Mijn werk is 
puur materieel van aard, zoals een historische 
sculptuur. ik ben slechts geïnteresseerd in het 
vinden van een materiaal om er een object mee 
te construeren.”
de statements zijn niet zomaar een trouvaille, 
maar het resultaat van een evolutie binnen 
zijn praktijk als schilder en beeldhouwer. eind 
jaren zestig bevond weiner zich in een impasse. 
hij ondervond dat de projecten die hij wou 
realiseren praktisch onmogelijk te realiseren 
waren. tezelfdertijd drong, door de groeiende 
circulatie van zijn werk, de noodzaak zich op 
om de werken titels te geven. de titels werden al 
snel kleine zinnen en werden steeds specifieker. 
in toenemende mate zou hij taal isoleren als 
een uniek materiaal om objecten te creëren. 
vanaf het eerste moment dat hij taal in zijn 
werk begon te gebruiken, in 1968, stelde hij een 

op straat in ramallah van een rozenkrans met 
parels. in schaarbeek staat die rozenkrans nu 
verticaal als een soort antenne die denkbeeldig 
energie uitstraalt over de wereld. trouwens, 
op één van haar visuele schetsen voor dit werk 
positioneerde joëlle tuerlinckx haar witte 
monument als een witte lijn (van schaarbeek 
naar ramallah) op een wereldbol waarlangs dat 
witte lijntje zich als een (witte) lichtstraal meester 
maakt over een deel van de wereld.

het is een monument van afwachting, 
verwachting en geduld en, zonder dat het 
monument dit laat uitschijnen, is dit in se een 
politiek werk. 

op de stoep in schaarbeek staat dit werk er bij 
als een wereld-, stads-, en omgevingsvreemd 
object dat uitdrukt dat kunst niets te maken heeft 
met het dienen van een “nut”. dit monument 
is haar sokkel zelve lichtjes verwijzend naar de 
Oneindige Zuil (1938) van constantin brancusi - 
als een oneindig te interpreteren teken waarin op 
zichzelf al de ongeschreven non- finaliteit schuilt 
van de kunst.

de kleur “wit” van het monument betekent 
vrijheid: wit, de kleur waarin alle kleuren en 
bijkomende nuances gekristalliseerd klitten. het 
monument bestaat uit exact 88 witte elementen. 
liggend wordt dit het teken voor en van 
oneindigheid...

dit straffe werk is niet-geïntegreerd in de 
omgeving of drukt geen omlijnd verhaal uit 
én het voldoet bijgevolg bewust niet aan de 
verwachtingen van “geïntegreerd zijn” in de 
context van publieke kunst.

het kunstwerk dat nu op de grasvlakte staat van 
cc strombeek is een versie op schaal 1/3 van het 
werk dat in schaarbeek torent.

het werk in strombeek zet de beeldhouwkunst 
in een fundamenteel kritisch daglicht; de kunst 
overleeft de opdracht en de opdracht luidt dat de 
kunst alleen en hooguit de vrijheid kan dienen 
als de kunstenaar zich tenminste die vrijheid 
veroorlooft en permitteert.



licht. ann veronica janssens: “ik maak gebruik 
van licht om materie en architectuur te infiltreren 
met als doelstelling zintuiglijke ervaringen uit 
te lokken waarin de materie onstabiel wordt 
gemaakt en waarbij haar weerstand wordt 
opgeheven. dit moment vindt vaak plaats in de 
hersenen.” 
haar werken zijn dus veelal gebaseerd op 
technische of wetenschappelijke experimenten 
waarbij bewustzijn, reflexen en psychologie 
aan de basis liggen. in de meeste gevallen is de 
kijker essentieel om het werk te activeren. het 
werk is als dusdanig niet langer absoluut, maar 
is ervaringsgericht en afhankelijk van de kijker. 
zonder interactie blijft het werk gewoon een 
“ding”. 
het recente werk Magic Mirror (2012) bestaat 
uit twee glasplaten waartussen een generfde 
kleurfilter werd bevestigd met fenomenale, 
visueel ontregelende effecten als gevolg. op die 
manier keert ann veronica janssens het statuut 
van de spiegel om: de spiegel die normaal de 
zichtbare werkelijkheid (waar je bent) reflecteert 
en dus berust op een ervaring van herkenning en 
identificatie wordt hier een fantasma, een poort 
naar een andere wereld (het elders zijn) en brengt 
een ervaring van vervreemding teweeg.
een hedendaagse alice in wonderland.

aNetta moNa cHisa &   
Lucia tkácoVá

de roemeense anetta Mona chisa (1975) & 
de slovaakse lucia tkácová (1977) startten 
hun samenwerking in 2000. hun nog jonge 
oeuvre omvat zowel video’s alsook installaties 
en performances waarin zij politieke en sociale 
machtsstructuren in vraag stellen. het duo 
liet zich twee jaar geleden tijdens de biënnale 
van venetië opmerken met een ongezouten 
commentaar op het kunstapparaat. dergelijke 
institutionele kritiek ontwikkelt zich vanuit 
hun eigen perifere positie als oost-europese, 
vrouwelijke kunstenaars binnen een door het 
westen gedomineerde mannelijke kunstwereld. 
hun voornaamste thema’s zijn dan ook de 
rol van de vrouw en de algemene (politieke, 
economische en sociaal-culturele) situatie in het 

intentieverklaring op al zijn latere werk gebaseerd 
zou worden:

1. de kunstenaar kan het werk uitvoeren
2. het werk kan uitgevoerd worden
3. het werk hoeft niet uitgevoerd te worden 

elke stelling staat op gelijke hoogte en komt 
overeen met het opzet van de kunstenaar, maar 
het is de derde optie, die stelt dat het werkniet 
(materieel) gerealiseerd moet worden, die cruciaal 
is.
door deze intentieverklaring wordt de rol van de 
kunstenaar herleid tot die van uitvoerder. het is 
de kijker die beslist of het werk voltooid wordten 
op welke manier. het is de kijker die het object 
zijn specificiteit verleent. Cat. 1081 (ON A SPOT) 
werd speciaal voor dit tentoonstellingstweeluik 
gemaakt. de drie woorden vatten de essentie 
samen van het veranderde statuut van de 
sculptuur sinds de jaren zestig, namelijk dat 
eender welk object dat een plaats inde ruimte 
inneemt, als een sculptuur beschouwd kan 
worden.

aNN VeroNica jaNsseNs

de brusselse ann veronica janssens (1956) 
maakt al meer dan dertig jaar sculpturen 
en installaties gebaseerd op licht- en 
geluidsfenomenen. haar werk bestendigt de 
verworvenheden van de jaren zestig –waarin het 
traditionele begrip van de beeldhouwkunst op 
losse schroeven werd gezet – en bouwt daarop 
voort. door gebruik te maken van onder meer 
licht, spiegels, projecties, geluid en artificiële 
mist creëert ann veronica janssens immersieve 
installaties die de perceptie van tijd en ruimte 
destabiliseren. het zijn materialen die onder 
invloed van omgevingsfactoren zoals licht 
onvoorspelbare, efemere (en veelal esthetisch 
mooie) effecten sorteren. balancerend op de 
grens tussen het materiële en het immateriële 
tast het werk van ann veronica janssens de 
doordringbaarheid van (de perceptie van) materie 
en architectuur af. denk maar aan het stukje 
aerogel dat in het eerste deel van About Waves 
oplichtte door de absorptie en fractie van het 



Peter rogiers

peter rogiers (1967) verwierf begin de jaren 
negentig bekendheid met uitermate expressieve, 
plastische, driedimensionale beelden. die 
beelden conflicteerden met de destijds gangbare 
schilderkunst en postconceptuele installatiekunst. 
peter rogiers is bij uitstek een kunstenaar die de 
grenzen van de beeldhouwkunst opzoekt. door 
de uitgesproken beweging in zijn sculpturen is 
dans een voor de hand liggende referentie, maar 
ook een verwijzing naar de fotografie (verkorte 
perspectieven) en populaire cultuur met de 
alternatieve stripcultuur op kop dringt zich op. 
het hybride karakter van zijn beelden moet 
begrepen worden als de betrachting om een 
andere beeldtaal te ontwikkelen dan de beeldtaal 
die we normaal met beeldhouwkunst associëren. 

in 2008 organiseerde cultuurcentrum strombeek 
de tentoonstelling I’m Your Private Dancer. in 
die tentoonstelling rond beeldende kunst en 
dans, maakte peter rogiers een sculptuur 
die gepresenteerd werd samen met de film 
Mandolinenmusik – Ludwig von Beethoven van Franz 
West. In deze vroege film (1982-87) die Franz 
west (1947-2012) realiseerde in samenwerking 
met bernhard riff, zijn de kunstenaar met 
zijn schoonbroer en zus te zien terwijl zij een 
performance opvoeren met paßstücke op de 
maten van beethovens Mandolinenmusik. 

in het kader van de huidige tentoonstelling 
werd peter rogiers andermaal gevraagd om een 
sculptuur te maken in dialoog met deze film, die 
voor de gelegenheid nogmaals getoond wordt. 
dit resulteerde in de sculptuur Orde & Tucht. wat 
we zien, is een groteske menselijke figuur op een 
lichtdoorlatende, lichtreflecterende aluminium 
sokkel. 

er is wel eens eerder gesteld dat het werk van 
peter rogiers zich niet onder één noemer laat 
plaatsen doordat het voortdurend van stijl 
verandert. erg opvallend is ook de enorme 
variatie aan sokkels in het oeuvre van rogiers. 
en het lijkt alsof de voortdurende zoektocht 
naar de “ideale” sokkel vooral gericht is op het 
verdwijnen ervan. 
dit voert ons terug naar 1900, de periode 

postcommunistische, neoliberale europa. 
de in brussel gevestigde kunstcritica 
dessislava dimova heeft erop gewezen 
dat hun attitude die van de oost-europese 
“nieuwe” europeaan weerspiegelt: hij bekijkt 
de westerse consumptiemaatschappij met een 
kritische afstandelijkheid enerzijds  maar tegelijk 
snoept hij begerig van haar genietingen. het 
is die tweespalt tussen de verleiding van de 
ongebreidelde consumptie en de leegte ervan 
dat anetta Mona chisa & lucia tkácová op een 
provocatieve manier bespelen. dat doen ze door 
universele symbolen en maatschappelijke iconen 
te assimileren en te deconstrueren door middel 
van omkering, decontextualisatie en overdrijving. 
denk maar aan het werk Clash! dat vorig jaar in 
strombeek te zien was tijdens de tentoonstelling 
Down on Mainstream . daarin werden straatstenen, 
traditioneel geassocieerd met straatprotest, 
uitgevoerd in fragiel porselein - zoals eerder 
een gebalde vuist, dat andere verzetssymbool, 
meermaals werd opgelaten in de vorm van een 
opblaasbare ballon. 
de positie van de vrouw is een ander thema dat 
regelmatig en in verschillende van hun werken 
terugkeert en vormt ook het uitgangspunt 
voor het werk dat zij voor deze tentoonstelling 
realiseerden. een foto toont zes jonge vrouwen 
die gevangen zitten tussen twee stapels boeken. 
zowel de stapel boeken waarop zij staan als 
de stapel boeken die zij op hun hoofd dragen, 
zorgt voor een wankel evenwicht. het beeld 
dat hier geëvoceerd wordt, is dat van een groep 
kariatiden: gebeeldhouwde vrouwenfiguren die 
in de egyptische en oud griekse architectuur 
dienst deden als zuilen en waarvan de zes 
kariatiden die het erechteion op de akropolis 
van athene sieren veruit het bekendste voorbeeld 
zijn. de onderliggende boodschap is duidelijk: 
onderwijs en studie waren (zijn) eeuwenlang 
verboden terrein voor meisjes en vrouwen 
die op die manier afgescheiden worden van 
kennis, rede, logos, taal en het geschreven 
woord en gevangen gehouden worden door 
het patriarchaat, … een boodschap over 
sociale ongelijkheid die trouwens onmiddellijke 
weerklank vindt in het tegenoverstaande werk 
van lili dujourie.



de lichtperimeter. op een bepaald moment 
onderbreekt ze haar pas en begint ze rond te 
tollen, waardoor ze haar evenwicht verliest. kort 
nadien hervat ze haar beweging in omgekeerde 
richting met overdreven en ten gevolge van haar 
evenwichtsverlies ongecoördineerde gebaren.
In een tweede, kortere film zien we Li Ma 
opnieuw, ditmaal in haar studio aan de 
amsterdamse rijksakademie. ze zit op haar 
fiets en begint rond de stoelen te rijden die in het 
midden van de kamer staan. aan de achterkant 
van de fiets is een touw bevestigd dat de stoelen 
naar elkaar toetrekt tot die helemaal tegen elkaar 
opgedraaid zitten. Dan stapt ze van de fiets en 
wandelt buiten beeld.
De films maken deel uit van een serie getiteld 
Studio Routines. in die reeks tast li Ma de 
condities af die voortvloeien uit bruce naumans 
stelling dat alles wat de kunstenaar in zijn studio 
doet, kunst is:

“if i was an artist and i was in the studio, then 
whatever i was doing in the studio must be art. 
at this point art became more of an activity and 
less of a product.”

vijfenveertig jaar na datum stelt de jonge 
kunstenaar li Ma zich de vraag wat die 
vergaande interpretatie van het kunstenaarschap 
inhoudt:
wat is de grens tussen een dagelijkse routine 
en een kunstwerk? waar eindigt het ene en 
begint het andere? een klas of een verlaten 
fabriek, welke ruimte is geschikter om kunst 
te maken, welke is doelmatiger? een vierkant 
uitgetekend door de kunstenaar in zijn studio 
of een vorm die gecreëerd wordt door invallend 
licht, welke vorm is artificiëler, welke is 
natuurlijker? een door de kunstenaar overdreven 
en intentioneel uitgevoerde performance of 
gedrag veroorzaakt door een natuurlijke reactie, 
welke is  pretentieuzer, welke is oprechter? blijft 
de actie dezelfde in 1967, 2011, 2013? in deze 
ruimte of in die ruimte? of zijn er veranderingen 
waarneembaar?

waarin we de eerste belangrijke tekenen van het 
verdwijnen van de sokkel in de beeldhouwkunst 
kunnen waarnemen onder toedoen van 
auguste rodin en constantin brancusi. beiden 
beschouwden de sokkel als een integraal 
onderdeel van hun sculpturen en stonden toe dat 
de grens tussen de basis en het werk vloeibaar 
werd. in enkele gevallen beschouwde brancusi 
de sokkels zelfs als een autonoom, volwaardig 
werk. de absorptie van de sokkel in het werk 
en de directe relatie tussen de sculptuur en de 
vloer werd een centraal thema in de jaren zestig 
en zeventig toen de verworvenheden van het 
modernisme geradicaliseerd en gestandaardiseerd 
geraakten. 

Met het wegvallen van de sokkel verandert het 
statuut van de sculptuur. de gedeelde vloer 
wordt een podium en de sculptuur wordt 
theatraal in de zin dat kunsttheoreticus Michael 
Fried het bedoelde: contextueel, performatief, 
relationeel. die wending van “verhevenheid” 
naar “verbondenheid” is ook hetgene dat peter 
rogiers in zijn werk betracht. kunst wordt van 
zijn sokkel gehaald en wordt deel van het leven, 
“down to earth” zoals de kunstenaar zelf.

Li ma

in de marge van de tentoonstelling worden er 
ditmaal twee videofilms van de jonge Chinese 
kunstenares li Ma getoond. in de eerste 
8-minuten durende film zien we haar in een 
verlaten fabriekspand in haar geboortestad 
shanyang in china. ze stapt op een overdreven 
uitgesproken manier rond de omtrek van een 
perimeter gecreëerd door de lichtinval van 
een open raam. een duidelijke verwijzing naar 
walking in an Exaggerated Manner Around the 
Perimeter of a Square van bruce nauman (1967-
1968). In die stille films wandelt Nauman rond 
een grote, vierkante perimeter die met witte 
tape werd uitgetekend op de vloer van zijn 
studio. op dezelfde manier als bruce nauman 
in de film zijn ene voet langzaam na de andere 
plaatst en zijn heupen op een overdreven 
manier op en neer beweegt, wandelt li Ma 
op een nonchalant-theatrale manier rond 



lili dujourie

peter downsbrough

royden rabinowitch



LiLi Dujourie
aubade (2002)

prinsenbos griMbergen

in het kader van dit project brengen we ook 
graag het werk Aubade van lili dujourie in het 
prinsenbos van grimbergen onder de aandacht. 
dit werk werd gerealiseerd in het kader van 
grimbergen 2002 in de ruïne van het donjon 
in het prinsenbos. daar sloot lili dujourie één 
van de ‘ramen’ af met een plaat roze marmer. 
de eenvoudige ingreep onder de poëtische titel 
“aubade” (ochtendhulde) wekt vermoedens over 
deze tot de verbeelding sprekende historische 
plek en de ervaringen die een idyllische plek 
naast het water kan genereren.

Peter DoWNsBrougH
two pipes (1970/2013)

voorplein cc stroMbeek

in dialoog met Two Poles (1970/2013) dat tijdens 
de tentoonstelling Upside Down- Specific Objects 
te zien was in de zaal van het cultuurcentrum, 
concipieerde peter downsbrough een tweede 
werk: Two Pipes (1970/2013) voor het grasplein 
voor het cultuurcentrum. Two Pipes 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”.

royDeN raBiNoWitcH
universal pluMbob (1963)

in de kerk van stroMbeek
tot 15 deceMber 2013
dagelijks open van 9 tot 16 uur

de canadees royden rabinowitch (1943) is al sinds 
1962 actief als beeldend kunstenaar. het voormalig 
Museum voor hedendaagse kunst in gent, dat 
onder de directie van jan hoet (noodgedwongen) 
activiteiten ontplooide in het Museum voor schone 
kunsten, organiseerde zijn eerste solotentoonstelling 
in 1984. zijn werk was daarna en dankzij de intense 
interesse van jan hoet onder andere te zien in 
Chambres d’Amis (1986), Open Mind (1989), Minima(a)l 
(1992) en Documenta IX (1992).

in de kunst van royden rabinowitch zijn veelal 
referenties terug te vinden aan de mens, wiens 
sculpturen overeenstemmen met de proportie 
van het menselijk lichaam. zijn sculpturen zijn 
deviant abstract, “zwaar” en bestaan soms uit 
meerdere delen. een bekend werk is Grease Cones 
dat bestaat uit kegels van staal waarover een dikke 
vetlaag is aangebracht. royden rabinowitch is een 
beeldhouwer die in zijn praktijk ook de problematiek 
van aanraken/niet-aanraken aankaart en ook andere 
zintuigen betrekt bij het kijken en ervaren van kunst.
in de sint-amandskerk van strombeek is Universal 
Plumbob geïnstalleerd in een perfect daartoe 
bestemde zijnis. het is een erg vroeg werk dat 
bestaat uit een touw en een zware kogel die doet 
denken aan een buitenproportioneel schietlood. 
de perfect verticale lijn (touw) is als het ware de 
“standaard” voor alle andere verticale lijnen in het 
kerkgebouw. we zouden ons kunnen inbeelden dat 
dit aan de zwaartekracht onderhevige schietlood 
functioneert als een kleinschalige variant van de 
meterslange, automatisch draaiende slinger waarmee 
Foucault in 1850 bewees dat de aarde rond haar as 
draaide.
door Universal Plumbob nu in een kerk te presenteren 
wordt het werk via een religieuze context “ook” een 
spirituele inhoud toegemeten. of hoe de context van 
“iets” de inhoud wijzigt en bepaalt!

met dAnk AAn de kerkrAAd vAn strombeek

kuNstWerkeN “BuiteN” De omgeViNg VaN Het cuLtuurceNtrum



Ann Veronica Janssens
Magic Mirror 
2012
courtesy ann Veronica Janssens, 
galerie Micheline Szwajcer, 
antwerpen

Dirk Braeckman
LiSbeth uMarMt paSSStücke 
Franz WeSt
2013
i.s.m. Lisbeth gruwez
met dank aan bernard Filliers

Dirk Braeckman & Vincent Dunoyer
nor or any other nightS
2013
camera: Jo Vermaercke
montage: karel De cock

Anetta Mona Chisa and Lucia 
Tkácová
caryatiDS
2013
courtesy anetta Mona chisa and 
Lucia tkácová

Jan De Cock
beau-Lieu 5
cabinet
2013
courtesy Jan De cock

Jan De Cock
beau-Lieu 6
cabinet
2013
courtesy Jan De cock

Jan De Cock
beau-Lieu 7
cabinet
2013
courtesy Jan De cock

Jan De Cock
nature Morte
2013
collectie Jan De cock & rita theys

Lili Dujourie 
aMerikaanS iMperiaLiSMe
1972
courtesy Lili Dujourie

Lili Dujourie
enJaMbeMent
1976
courtesy Lili Dujourie

Li Ma
z.t.
2011
courtesy Li Ma

Li Ma
z.t.
2013
courtesy Li Ma

Bruce Nauman
SeLF portrait aS a Fountain
affiche
1987
collectie S.M.a.k.

Bruce Nauman
cLoWn torture (Dark and stormy 
night with laughter)
1987
collectie S.M.a.k.

Manfred Pernice
untitLeD (m)
2013
courtesy Manfred pernice, galerie 
Micheline Szwajcer, antwerpen

Manfred Pernice
untitLeD (der Wanderer)
2000
collectie Stella Lohaus, antwerpen

Gert Robijns
StanDing
2013
courtesy gert robijns

Gert Robijns
z.t.
2013
courtesy gert robijns

Herman Van Ingelgem
karate kiD
2010
collectie S.M.a.k.

Peter Rogiers
orDe & tucht
2013
courtesy peter rogiers, tim Van Laere 
gallery, antwerpen

Joëlle Tuerlinckx
MonuMent pour LeS artS et 
cuLtureS non integreS (halles 
de Schaerbeek/bruxelles -palestine / 
ramallah ) - échelle 1/3
2013
courtesy Joëlle tuerlinckx

Joris Van de Moortel
Don’t you knoW you’re gonna 
MeSS up the carpet
2013
courtesy galerie nathalie obadia, 
brussel/paris

Michel Verjux
pourSuite au Mur et au SoL, 
FragMentée Sur Deux pLanS
2013
courtesy Michel Verjux

Lawrence Weiner
cat. 1081
2013
courtesy Lawrence Weiner

Franz West
ManDoLinenMuSik
1982-1987
courtesy Franz West

Franz West
habSburger StuhL
1989
collectie S.M.a.k.

Franz West
paßStück b4
1990
collectie bernard Filliers, nevele

werken in situ:

Peter Downsbrough
5.50 | 2.25M
tWo pipeS
1970/2013
courtesy peter Downsbrough

Lili Dujourie
aubaDe
2002
courtesy Lili Dujourie

Royden Rabinowitch
uniVerSaL pLuMbob
1963
collectie S.M.a.k.

Lijs t van 
werken



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 polypropyleen-
folie. 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 5 oktober zijn in het cc en s.M.a.k. de 
ornamenten te zien die zij meebracht o.a. uit 
wetteren en jette.

a book aFFair
een keuze Fijne kunstenAArsboeken   
en boeken over kunst verWAnt met   
de tentoonstelling upside doWn   
in een glAzen kAstje

selectie: christine vincke (the land of nod, 
oostende)



extraMuroS
Katrien Claes
15.11.2013 - 15.12.2013

katrien Claes (1989) studeerde af aan de Hoge school 
Hasselt (MaD- Faculty). Haar eindwerk viel op door 
fascinerende abstracte patronen die ze “verzamelt” 
uit de bouw, architectuur of andere constructies. Met 
ondermeer vinyl en isomo maakt ze complex gelaagde 
constellaties die ze keurig esthetisch ophoogt met 
fluokleuren die weerspiegelen in de dragers van het 
kunstwerk.

we laten haar zelf even aan het woord over haar 
artistieke intenties:

“Mijn objecten/ installaties zijn net zoals de 
schilderijen een benadering voor het vormelijk 
onderzoeken van kleur en vorm die het via optische 
effecten over tijd en ruimte hebben. De objecten/ 
installaties doen denken aan alledaagse dingen die 
men thuis gebruikt. Om dit te benadrukken is de 
titel van het werk ook gewoon het voorwerp/object 
waaraan het kunstwerk doet denken. De in mijn kunst 
gebruikte materie sluit aan bij alledaagse materialen 
zoals zilverpapier, houten panelen, vinyl tot zelfs 
hoekprofielen.

De driedimensionale kunstwerken handelen ook 
over “binnen” en “buitenkant”-  t.t.z. het vormelijke 
aspect hiervan - “hoe” door platen op een welbepaalde 
manier te plaatsen, er een ruimte wordt gecreëerd, 
een binnenkant. Op die manier wordt ook de 
achtergrond heel nadrukkelijk betrokken bij de 
verschijningsvorm van het kunstwerk. Door zowel 
de voorkant als de achterkant belangrijk te vinden, 
ontstaat er een extra dimensie, iets “tussenin”.

in het werk Paravent wordt deze binnenruimte, 
achterkant (een driehoek) extra benadrukt door 
het fluo-oranje te plaatsen tegenover de zwarte 
buitenkant. Het lijkt wel een tralies die een optische 
effect geneert - en wat mij betreft visueel interessant 
esthetisch samenspel. een paravent heeft dan weer 
de suggestieve link met afschermen, bedekken, een 
tijdelijk “muur” creëren.

Bij het werk Ladder wordt er een ruimte gecreëerd 
tussen de muur, de plaat en de grond. Dit werk wordt 
een “ruimte” ondermeer door de ruimteloze kleur 
zilver te gebruiken zodat er een situatie ontstaat dat 
dit werk iets buiten “ruimtelijks” genereert/creëert. 
Op die manier wordt het een tijdelijke ruimte, die door 
de wijzigende lichtinval en reflecties steeds verandert 
door de zilveren kleur. De zilveren strook functioneert 

OOk IN HeT CC

in De WinD
een kunstenaarsvlag 
hoog op de toneeltoren van het cc
nobert arns
Good luck
tot 10 januari 2014

De Duitse kunstenaar norbert arns schitterde vorig 
seizoen in de context van de expo “revolving Doors”. 
nu is  hij terug met een fantastisch vlagontwerp: 
een klavertje vier wappert nu als “geluks-brenger” 
bovenop het 40 jarige Cc !

De bijhorende editie (30 getekende en genummerde 
exemplaren) is te koop voor amper 40 euro.



zelfs als een soort van kunstmatige schaduw van het 
paneel. 

Het werk Oblivion is ontstaan uit experimenten met 
materialen en vanuit de gedachte hoe voorgrond, 
achtergrond in elkaar te verwerken. Met andere 
woorden hoe het ene in het ander kan opgaan, maar 
tegelijkertijd zich ook zeer krachtig kan distantiëren.”

Haar prille werk situeert ze zelf in de flux van de 
kunstgeschiedenis en in het zog van kunst die aansluit 
bij een tijdsgevoelig gebruik van technieken en 
materialen:

“al heel vroeg ben ik zeer geboeid door het werk van 
Henri Matisse. Het is fascinerend om te ervaren hoe 
hij omgaat met diepte op het platte vlak van het doek. 
Dit is vooral terug te vinden in de manier waarop hij 
motieven en patronen gebruikt en hoe hij hiermee 
speelt om voor- en achtergrond en onderwerp en 
omgeving in elkaar te laten 
overvloeien.

Daarnaast heeft de Duitse katharina Grosse mijn visie 
en omgang met schilderkunst sterk beïnvloed. Dit door 
het inzicht dat je je niet hoeft te beperken tot 2D in de 
schilderkunst. Grosse vind ik dan ook de kunstenares 
bij uitstek die dit toepast. in haar 3D werken gebruikt 
ze de architectuur en transformeert deze tot “iets” 
anders. Deze andere benadering van schilderkunst 
leidde tot mijn objecten en installaties, waarin ik het 
op een bredere manier kan 
hebben over vorm, kleur, tijd en ruimte?”



FotoJaarproJect
MaroesjKa lavigne
deel 2 : ijsland
05.10 -03.1.2013

voor deze foto’s trok Maroesjka Lavigne naar het 
noorden tijdens het voorjaar van februari tot juni 
2012... tijdens deze vijf maanden werkte zij voor de 
krant ‘the reykjavik Grapevine’. Om die reden mocht 
ze het land rondreizen en had ze de mogelijkheid ook 
eigen werk te creëren. tijdens deze periode bleef het 
steeds langer licht. tegen juni bleef ijsland heel de 
nacht verlicht door de zon. Bij het zien van haar foto’s 
wordt het duidelijk dat het licht als bron van inspiratie 
werd gebruikt.

Zij besloot opnieuw terug te gaan in de maand 
januari. een maand waarin er amper een uurtje 
zonlicht te bespeuren valt. welk effect heeft dit 
op het gemoed van de bevolking en in welke mate 
bepaalt de schaarste van het licht het uitzicht op dit 
hemels mooie landschap ?

Dit bezoek leverde interessante beelden op. 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... . wij krijgen ook portretten te zien als inkijk 
van het leven van de ijslander.

Deze reeks toont ons een verhaal van hoe mens en 
natuur samen leven.

voor het eerste deel in de reeks van haar foto-
jaarproject stelt Maroesjka Lavigne één monumentaal 
beeld voor; één indrukwekkend en magisch beeld dat 
de muur oplaadt met ongemanipuleerde schoonheid!

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.

Maroesjka Lavigne maakte ook de portretten voor 
40 jaar Cc. Ze sieren niet alleen de covers van het 
Cc-magazine “wegwijs” maar zijn ook rondom het 
centrum te zien als een reeks transparante beelden 
– vergelijkbaar met een filmisch portret van de 
gebruikers van het drukke Cultuurcentrum.



2013-2016

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.

publieksboekje

tekst: christel stalpaert, luk lambrecht, 
lieze eneman

Fotografie: Cc Strombeek

lay-out: eddie timmermans

coloFon

bijzondere dank aan: bernard Filliers, 
lisbeth gruwez, Micheline szwajcer, stella 
lohaus, tim van laere, karel de cock, 
jo vermaercke, elly strik, atelier jan de 
cock, studio dirk braeckman, de parade 
& studio joëlle tuerlinckx

alle kunstenaars en de directie & het 
personeel van cc strombeek en s.M.a.k., 
gent



Met steun van

cultuurcentrum
strombeek
grimbergen

CULTUURCeNTRUM STROMBeek Grimbergen, gemeenteplein 1853 Strombeek-bever, www.ccstrombeek.be

wegens omstandigheden werd de lezing van 
caroLyN cHristoV-BakargieV 
op 22 december aFgelast

Noteer alvast:

11.01 - 25.05.2014
tHe eVer cHaNgiNg BoDy 
opening drieluik op zaterdag 11 januari


