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Het weerspannige kunstwerk
Frederik Leen

Sculptuur1 is een begrip waarin kunstenaars zich in 
2013 niet meer thuis voelen. Eigenlijk al niet meer 
sinds de Dada-beweging, nu bijna 100 jaar geleden. 
Toen begonnen sommige Dadaïsten kunstwerken te maken 
die zelfs door het kunstminnende publiek nauwelijks 
als kunstwerken werden herkend. Het begrip sculptuur 
biedt daarom nog weinig categorische houvast voor de 
kunst uit onze eigen tijd. Het lijkt wel te behoren 
tot de woordenschat van een verouderd systeem om de 
beeldende kunst in te delen. Een systeem dat lijkt 
alsof het er altijd geweest is, maar dat voor de 
omgang met de kunst van vandaag niet meer bruikbaar 
is.2 In wat volgt zullen we zien dat er in de moderne 
wereld inderdaad veel veranderde in de opvattingen 
over wanneer en waar een uitdrukking kunst wordt. 
De traditionele opvattingen over hoe kunst en welke 
kunst moet worden gemaakt, werden sterk onder 
vuur genomen. Maar door even terug te grijpen naar 
de kunst en kunsttheorie van de Antieken zullen 
we merken dat de basis, die toen werd gelegd, 
niet zo radicaal onderuit werd gehaald als soms 
wordt gedacht. In een vijftal voorbeelden, niet 
noodzakelijk in de tentoonstelling, wordt ook summier 
de materiële en inhoudelijke diversiteit van enkele 
kunstwerken toegelicht en hoe deze zich tot elkaar 
verhouden.
In 1965 werd in het achtste Arts Yearbook de tekst 
Specific Objects van Donald Judd gepubliceerd. Het 
jaarboek van het Amerikaanse tijdschrift Arts  stond 
steeds in het teken van een onderwerp. In 1965 was 
dat Contemporary Sculpture. De titel van Judds essay 
werd later door velen gelezen als een programma voor 
de nieuwe sculptuur. Deze poging van Donald Judd om 
de ondeugdelijkheid van het begrip ‘sculpture’ te 
demonstreren ging uit van een accurate inschatting 
van de materiële stand van zaken in beeldende kunst. 
“De helft of meer van het beste nieuwe werk van de 
laatste jaren [voor 1965] is noch schilderkunst noch 
sculptuur”3 begint de tekst. Een jaar later schreef 
Robert Morris hetzelfde in andere bewoordingen: 
“Het betere nieuwe werk haalt de verbanden uit het 
werk en maakt het een functie van ruimte, licht 
en het blikveld van de toeschouwer.”4 Judd maakte 
echter niet de fout om het ene ondeugdelijke begrip 
te vervangen door een ander. Omdat hij uitging 
van een recente ontwikkeling die hij in werken van 

1 Deze tekst is een bedenking 
bij de vraag of het zinvol is om 
sommige werken van kunstenaars 
als Robert Morris, Carl Andre, 
Barry Flanagan, Didier Vermeiren, 
Ulrich Rückriem, Bruce Nauman, 
Lily Dujourie of Richard Long 
sculpturen te noemen. Vertalingen 
van citaten zijn van de auteur.

2 In musea voor schone kunsten 
wordt het begrip sculptuur nog 
steeds gebruikt om pragmatische 
redenen. Voor de conservatorische 
opvolging en de daartoe vereiste 
karakteristieke inhoudelijke, 
materiële en technische 
objectkennis is het een zeer 
werkbare indeling in een museum 
omdat het tegemoetkomt aan 
de vereisten van de primaire 
opdracht van een museum: de 
conservatie. 

3 “Half or more of the best 
new work in the last few years 
has been neither painting nor 
sculpture.” Donald Judd, Specific 
Objects, in: Arts Yearbook 8 : 
Contemporary Sculpture, 1965, 
p. 74. De tekst werd het jaar 
voordien geschreven.

4 “The better new work takes 
relationships out of the work and 
makes them a function of space, 
light, and the viewer’s field of 
vision. The object is but one of 
the terms in the new aesthetics. 
It is in some way more reflexive 
because one’s awareness of 
oneself existing in the same 
space as the work is stronger 
than in previous work, with its 
many internal relationship[s]” 
Robert Morris, Notes on Sculpture 
II, in: Artforum, 5de jg., nr. 2, 
oktober 1966, p. 21



sommige kunstenaars had bemerkt, vermeed hij een 
nieuwe categorie in te voeren om deze evolutie te 
benoemen. Het hoeft dan ook niet te verbazen dat 
de filosofisch geschoolde Donald Judd zich met de 
generaliserende kwalificatie ‘driedimensionaal’ liet 
leiden door de Kantiaans gekleurde eigenschap van 
de uitgebreidheid in de ruimte. Minder specifiek kon 
je immers niet zijn om de specifieke voorwerpen te 
groeperen waarbij hij een toelichting gaf. Met deze 
voorbeelden wilde hij verduidelijken waarom het beste 
contemporaine werk geen sculptuur of schilderij was. 
En dit zonder ze in een categorie te duwen of ze 
een reeks basiskenmerken op te dringen. “Het nieuwe 
driedimensionale werk vormt geen beweging, school of 
stijl”, schrijft Judd uitdrukkelijk. De titel “Specific 
Objects”, die in het essay zelf niet eens voorkomt, 
betekende enkel dat hij zijn argumentatie ontwikkelde 
met enkele specifieke voorbeelden. ‘Specific 
Objects’ was geen nieuw theoretisch klasseervak 
om deze nieuwe kunstwerken te rangschikken, en 
dus onschadelijk te maken, zoals het jammer genoeg 
dikwijls wordt voorgesteld. Integendeel, voor Judd 
waren het net sculptuur en schilderkunst die (te) 
specifiek waren.
De tekst staat aan het einde van een proces van 
ontmanteling van het sculptuur als technisch 
en materieel in de tastbare ruimte ontwikkelde 
artistieke uitdrukking die door een uitbeeldend of 
afbeeldend imperatief wordt beheerst. Donald Judd 
veronderstelt dat deze ontwikkeling in Europa heeft 
plaatsgevonden. Maar definitief is de stap om het 
mimetische karakter van kunst volledig af te bouwen 
in de Europese kunst nooit gezet. In de kunstwerken 
die hij bespreekt, onderkent hij wel een fundamenteel 
gewijzigde houding ten opzichte van het voortbrengen 
van kunst, die erop gericht is om de verhalende 
compositie, haar afbeeldende en uitbeeldende 
eigenschap, de animerende vormentaal, en de ermee 
verbonden illusionistische opbouw onder druk te 
zetten, of zelfs volledig te weren. Of dat ook lukt, 
vertelt Judd niet. De uitbeeldende betekenis van 
mimesis werd in ieder geval niet afgebouwd. Nooit 
werd het woord ‘representation’ en de afgeleiden 
zo intensief gehanteerd in de Angelsaksische 
kunstliteratuur als de laatste veertig jaar.
Wat ging er aan vooraf ? Al meer dan vijfhonderd 
jaar hanteren we opnieuw de klassieke kunst en 
kunsttheorie als maatstaf om na te volgen of te 
verbeteren. Of om ze onderuit te halen. Het al dan 
niet uitgesproken kernbegrip van de bespiegelende 
literatuur is ‘mimesis’. Het is een Grieks woord met 



een ingewikkelde betekenisstructuur. Het stamt dus 
uit de klassieke oudheid en dekt een genuanceerde 
lading. Het nam een prominente, maar niet al te 
fraaie plaats in bij Plato’s beschouwingen over 
kunst. Xenophon is theoretisch misschien minder 
geraffineerd, maar de dialoog van Socrates met de 
schilder Parrhasius, de beeldhouwer Cleiton en de 
wapensmid Pistias biedt een helder en genuanceerd 
inzicht in de betekenisstructuur van mimesis.5 
Het vormt tevens het centrale onderwerp van de 
Poetica van Aristoteles.6 Samengevat wil mimesis 
zoveel zeggen als ‘uitbeelding’ (representatie) en/
of ‘afbeelding’ (imitatie).7 Dat beide componenten 
noodzakelijk zijn, wordt niet zozeer betwist. Maar 
welk van de twee de overhand haalt, is het onderwerp 
van veel discussie. Voor ons onderwerp is dat niet 
zo belangrijk, temeer daar de meningsverschillen 
grotendeels terug te voeren zijn tot de verschillende 
graad van abstractie waarmee de vertolkers van de 
standpunten met hun begrippen omgaan. Hoewel deze 
twee woorden erg op elkaar lijken, hebben ze dus 
zeer verschillende betekenissen. In het geval van 
de uitbeelding betreft het resultaat een vertolking 
van een abstracte werkelijkheid terwijl in een 
afbeelding de tastbare wereld wordt nagebootst. 
Het enige wat deze metaforische werkelijkheid en 
de geïmiteerde concrete realiteit verbindt, is de 
(visuele) herkenbaarheid – d.w.z. de (min of meer) 
natuurgetrouwe weergave - van iets wat reëel bestaat 
of wat ingebeeld kan worden. Sinds de moderne mens 
de wereld onttoverde, zetten kunstenaars zich af 
tegen de overlevering en de klassieke waarden. 
Het streven van de moderne mens om de wereld te 
onttoveren had enkele bijverschijnselen, zoals 
het ogenschijnlijke verdwijnen van de afbeeldende 
component van mimesis als basisvoorwaarde van kunst. 
Vanaf het midden van de negentiende eeuw kent het 
fototoestel namelijk grote verspreiding. Schilders 
en grafische kunstenaars zijn dan niet meer nodig 
zijn om de visuele herinnering aan de materiële, 
symbolische  en zinnelijke wereld vast te leggen of 
af te beelden. Daarmee verdwijnt ook de noodzaak om 
in kunst herkenbare onderwerpen af te beelden of 
uit te beelden. Plots verkeren de beeldende kunsten 
in onzekerheid. Kunstenaars en theoretici voelen 
zich gaandeweg niet meer thuis in het keurslijf 
van de indeling schilderkunst, beeldhouwkunst en 
tekenkunst. Een behoudsgezinde stroming probeert op 
het einde van de negentiende eeuw de traditie nog 
te redden in het totalitaire Gesamtkunstwerk. Maar 
de ontbinding van de comfortabele overlevering is 

5 Xenophon, Memorabilia, III,   
10, 1 - 15

6 Vanaf het eerste hoofdstuk 
is het duidelijk dat de filosoof 
een algemene theorie van de 
mimetische kunsten op het oog 
had. cf. Steven Halliwell, The 
Poetics of Aristotle, Chapel 
Hill, University of North 
Carolina Press, 1987, p. 70

7 of, met Latijnse stam, vager, 
maar ook minder taalspecifiek: 
imitatie en representatie.



niet meer te stoppen. Kunstenaars worden politiek 
bewust, ontmantelen systematisch hun ambacht en de 
ermee gepaard gaande kennis, zoeken een plek buiten 
het sociale weefsel om hun taak een nieuw élan te 
geven en, vooral, slopen stelselmatig de grammatica 
van hun uitdrukkingsmiddelen en daarmee ook een 
basisvoorwaarde van hun vroeger bestaan. De eerste 
tekenen hiervan vind je bij Gustave Courbet. Gevangen 
in de artistieke vernieuwingsvortex van onder meer 
Manet, Cézanne en Van Gogh gooien kunstenaars in de 
eerste decennia van de twintigste eeuw de laatste 
spelregels van de toegepaste mimesis overboord. 
Tot in 1921 iemand, met name Alexander Rodchenko, 
in de geografische periferie van het West-Europese 
artistieke paradigma, een triptiek schildert waarop 
helemaal niets meer te zien is. Tenzij de uniforme 
kleur van het doek. Verder kon er nu niet meer 
worden ingekrompen.
Dat was zo in de schilderkunst. Sculptuur daarentegen 
had steeds beschikt over het meeste rechttoe rechtaan 
afbeeldingpotentieel omdat de derde dimensie niet 
moest worden voorgewend. Het was als publieke 
sculptuur ook steeds een krachtig propaganda-
instrument geweest, zoals in het stedelijk straat-en-
pleinbeeld de talloze standbeelden ook vandaag nog 
demonstreren. Anderzijds is het zo dat sculptuur een 
belangrijke abstracte dimensie mist. In schilderkunst 
wordt de hele ruimtelijke en voorwerpelijke wereld 
in zoverre geabstraheerd, dat hij op een plat vlak 
kan worden samengevat. Binnen het kader van het 
schilderij wordt een geheel nieuwe wereld gecreëerd. 
Het ontbreken van de reële ruimtelijke uitgebreidheid 
biedt dus het voordeel dat het uitgebeelde tafereel 
zich niet in de reële wereld ontwikkelt, en er dus ook 
niet door wordt gehinderd. In sculptuur daarentegen 
is deze afstand met de omgevende wereld onbestaande 
omdat een sculptuur zich in dezelfde ruimte uitbreidt 
als deze van de toeschouwer. Daardoor komt het minder 
in aanmerking voor verhalende en gedetailleerde 
iconografische programma’s. Gevolg hiervan is dat in 
sculptuur bijna uitsluitend menselijke figuren worden 
uitgebeeld. Landschappen, interieurs of stillevens 
vind je in de onderwerpen van sculptuur slechts 
sporadisch, en dan enkel als bijwerk onder de vorm van 
fragmenten terug. De schok van het verdwijnen van de 
afbeeldende dimensie van sculptuur vanaf het Dadaïsme 
was dan ook groter en explicieter in sculptuur omdat 
de denkbeeldige intrede in de imaginaire ruimte van 
de tweedimensionale wereld van het schilderij, die ook 
nog in de eerste abstracte schilderijen voortleefde, 
nooit had bestaan.



Als we ons nergens meer thuis voelen, verlangen 
we naar een plek waar we ons graag thuis zouden 
voelen. En “dat is de Griekse wereld”, schreef de 
Duitse filosoof en beeldenstormer Friedrich Nietzsche 
in 1885.8 Maar voor ons probleem brengt dat weinig 
soelaas. Want wat blijkt: de Grieken van Nietzsche 
hadden niet eens een woord voor sculptuur.9 Ze 
hanteerden een veelheid van eerder beschrijvende 
woorden zoals xoanon, agalma, eikon, kolossos, 
paladdium, al naargelang de periode, het doel, 
de functie en de betekenis van het kunstzinnige 
voorwerp in een brede maatschappelijke en vooral 
religieuze context.10 Ze voelden blijkbaar niet de 
noodzaak om al deze vormen en soorten sculpturen 
onder een enkele benaming te vatten. Als we hierop 
verder denken met een op het eerste zicht wat 
tegenstrijdige formulering, is het misschien wel 
zinvol om in de 21ste eeuw ook geen woord (meer) 
te hebben voor sculptuur. Performance, installatie, 
video, aktionen, happening, project art, process 
art, land art, site specific art, environments, 
interventies, urban art zijn enkele van de vele door 
massieve conceptuele onduidelijkheid gekenmerkte 
omschrijvingen en labels die circuleren om 
kunstwerken die zich in de ruimte ontwikkelen, 
differentiërend te benoemen. Ze kunnen met min 
of meer verbeelding aan individuele kunstwerken 
worden toegekend om ze materieel en inhoudelijk te 
ordenen zonder betekenis en uitstraling reeds op 
voorhand te nivelleren. In vele gevallen vervaagt 
in de perceptie en het begrip van het kunstwerk 
het onderscheid tussen de plaats, de ruimte en de 
materiële componenten. Hoewel de expliciete materiële 
tegenwoordigheid een absoluut basiskenmerk van 
sculptuur is, ontbreekt zelfs de stoffelijkheid in 
sommige ruimtelijke kunstwerken volledig, zoals in 
sommige werken van Michael Asher en Michael Heizer. 
Er worden natuurlijk ook nog (vele) traditionele 
beeldhouwwerken gemaakt, maar meestal maken die deel 
uit van een installatie. 
De parallel met de conceptuele vrijheid waarmee de 
Grieken taal hanteerden, vinden we ook terug in de 
meervoudige inhoudelijke en formele eigenschappen 
van sommige hedendaagse kunstwerken. Het werk 
L’Etrusco van Michelangelo Pistoletto slaat letterlijk 
de brug met de antieke wereld. Pistoletto’s 
installatie uit 197611 omvat een grote spiegel en 
de bronzen kopie van een Etruskisch beeld van het 
einde van de tweede, begin van de eerste eeuw voor 
onze jaartelling. Het beeld van 179 cm maakt deel 
uit van de verzameling van het Museo archeologico 

8 Friedrich Nietzsche, Der Wille 
zur Macht, II, 419 (gepubliceerd 
in 1901)

9 Emile Benveniste, Le sens du 
mot κολοσσός et les noms grecs 
de la statue, in: Revue de 
philologie, 6, 1932, pp. 118-
135, Jean-Pierre Vernant, From 
the “Presentification” of the 
Invisible to the Imitation of 
Appearance, in: Vernant, Myth 
and Thought Among the Greeks, 
New York, Zone Books, 2006, 
pp. 333 - 349 (oorspronkelijke 
Franse tekst gepubliceerd in 
1983); Marion Muller-Dufeu, 
Créer du vivant : Sculpteurs 
et artistes dans l’Antiquité 
grecque, Villeneuve d’Ascq, 
Presses universitaires du 
Septentrion, 2011)

10 Zie: Alice A. Donohue, 
Xoana and the Origins Of Greek 
Sculpture (American Classical 
Studies 15), Atlanta, Scholars 
Press, 1988.

11 Modern Art Museum of Fort 
Worth, Texas, brons, spiegel, 
304,8 x 213,4 x 119,4, inv. 
2001.11.P.S.



nazionale van Firenze. Toen het zich nog in de 
sculpturengalerie van de Uffizi bevond, werd het in 
1789 door de conservator Luigi Lanzi De redenaar 
genoemd. Maar de uitgestoken hand en de positie van 
de vingers kan ook duiden op een gebedshouding, 
zoals later werd aangetoond toen de kennis over 
de uitoefening van de religie bij de antieken 
vergrootte. Pistoletto’s interesse ging echter niet 
uit naar de handeling van de voorgestelde persoon, 
maar betrof de algemene klassieke eigenschap van 
het beeld. In vele van zijn werken legt hij een 
directe band met de formele kenmerken van de kunst 
van de klassieke oudheid. Niet de particuliere 
betekenis van de ontleende beeldelementen vormen 
zijn interesse. Zijn belangstelling gaat uit naar 
de mogelijkheid van het Nachleben12 van de Antieke 
wereld door de herleving van de klassieke vormentaal 
en beeldmodellen. Pistoletto dynamiseert zijn 
opzet met een even eenvoudige als doeltreffende 
ingreep. Het betreft de spiegel die tegelijkertijd 
de hoofdbekommernis van de Antieke kunsttheorie 
actualiseert en objectiveert, de natuurgetrouwe 
afbeelding, én het werk resoluut hedendaags maakt 
in zijn verovering van de toeschouwer als actieve 
deelnemer aan de vervulling van de belofte van het 
kunstwerk in zijn tentoonstelling. In een volstrekt 
paradoxale omkering wordt de historische ruimte 
van het beeld tastbaar in de materialiteit van het 
sculptuur terwijl de realiteit van de toeschouwer 
enkel zichtbaar is in de virtuele werkelijkheid van 
de spiegel. Het onopgeloste enigma van de onvoltooide 
symmetrie in het spiegelbeeld en de ermee verbonden 
onverhoedse confrontatie met zijn eigenliefde stellen 
de actualiteit van de mythe van Narcissus, van de 
interpretatie van mimesis, en van de mythologie in 
het algemeen, opnieuw scherp.  
Het verlies aan relevantie of zelfs betekenis van 
het begrip sculptuur wordt in de jaren zestig en 
zeventig door vele kunstenaars ervaren. “Ik heb nooit 
kunnen kiezen tussen beeldhouwen en schilderen” 
zegt Lili Dujourie in een discussie over Amerikaans 
imperialisme (1972/79). Tegen een galerie-, museum- 
of kunstencentrummuur staat een zware, ongelijk 
geoxideerde stalen plaat. De muur is rondom de plaat 
in een verzadigde kleur geschilderd (in UPSIDE DOWN 
CC STROMBEEK : rood). De titel is letterlijk te 
nemen. De kunstenaar beperkte het toepassingsgebied 
van deze sloganeske benoeming van het onderwerp tot 
de kunstwereld. In 1972 was Amerikaans imperialisme 
een gewoon begrip. Het vatte de dagelijkse politieke 
realiteit elliptisch samen. 

12 een kunsthistorische  
vakterm die wat onhandig  
vertaald kan worden als   
het verder leven van    
de klassieke oudheid.



Het werd ook in overdrachtelijke zin gebruikt 
in de Europese culturele context waarin het in 
twee woorden het besef van het verlies van de 
internationale culturele hegemonie condenseerde. 
Hoewel de kunstenaar oorspronkelijk expliciet heel 
andere objectieven in het vizier had, sluit het 
breed opgezet gebaar van Dujourie’s werk artistiek 
direct, zelfs letterlijk aan bij de eigentijdse 
kunst van de Amerikanen. Dat geldt voor de keuze en 
vormgeving van het materiaal en de interne logica 
van de constructie. Het gebruik van onbewerkte 
industriële staalplaten en hun installatie in 
wankel evenwicht zijn de basiskenmerken van het 
werk van Richard Serra. Ook de schaal van de 
individuele kunstwerken werd dikwijls als kenmerk van 
Amerikaanse kunst ingeroepen. Maar in feite waren 
kunstwerken die een volledige wand of zaal inpalmden 
geen Amerikaanse vinding, maar reeds wijdverbreid 
in futurisme, constructivisme, surrealisme, en na 
de tweede wereldoorlog vanaf Cobra. Er worden soms 
avontuurlijke verklaringen aan de compositorische 
kenmerken van Amerikaans imperialisme gegeven. 
Dat hoeft geen bezwaar te zijn, want de kunstenaar 
benadrukte zelf de noodzaak aan een verhaal bij het 
werk. Dit verhalende gegeven is echter perifeer aan 
de artistieke werking van het kunstwerk. Het mag dan 
al de verbeelding van de kunstenaar hebben gevoed, 
voor de ervaring en appreciatie van de toeschouwer 
is deze vanuit verhalend oogpunt lucratieve motivatie 
niet relevant. De ervaring van het werk wordt bepaald 
door de wisselwerking van kleur- en vormentaal, de 
opbouw van het globale beeld (de compositie) en de 
manier waarop de beeldelementen in de ruimte worden 
gearticuleerd. Niets in het werk beeldt het onderwerp 
uit of af. Zonder toelichting is het onderwerp 
onherkenbaar. Het is al zeer moeilijk, meestal 
zelfs onmogelijk om een onderwerp dat vandaag niet 
meer gangbaar is te herkennen in een figuratieve 
compositie. Bij Lili Dujourie schuilt de rijkdom 
van het werk in de esthetische variabiliteit van de 
opstelling. Enkel esthetische beslissingen beheersen 
iedere nieuwe opstelling. De frustratie van enkele 
Belgische kunstenaars, die zich in de jaren 1970 
zorgen maakten over de vermeende verdringing van 
hun werkterrein door Amerikaanse kunstenaars vormt 
enkel een vervagende echo uit een ver verleden. Niet 
meer de artistieke interactie tussen nationale of 
culturele entiteiten vormen vandaag een bedreiging 
maar de economische professionalisering van de 
structuren waaraan het kunstwerk is overgeleverd.
Sommige kunstwerken zijn gemakkelijk als traditionele 



sculptuur te herkennen. Als Didier Vermeiren een 
sculptuur realiseert door twee sokkels op elkaar 
te stapelen, kan alleen maar aan sculptuur als 
kunstcategorie worden gedacht. De kunstenaar neemt 
de randvoorwaarde van zijn kunst tot onderwerp. 
Traditioneel staat een sculptuur namelijk op een 
sokkel. Hij refereert ook aan de ontsokkeling van 
het traditionele beeldhouwwerk sinds het einde 
van de 19de eeuw. Maar deze vermeende elliptische 
commentaar op een moment in de kunstgeschiedenis is 
niet de betekenis van deze werken. Zijn sculpturen 
beelden dus niet een onderwerp uit dat zich buiten 
het sculptuur-zijn situeert. Daardoor wordt de 
aandacht niet afgeleid van het sculptuur-zijn 
naar een extra-artistiek verhaal. De inhoud wordt 
scherpgesteld op de esthetische waarneming van 
een volume, gekenmerkt door specifieke materiële 
kwaliteiten, dat zich ontwikkelt in de ruimte. 
Soms wordt de grondstof van Vermeirens sculpturen 
gevormd door bestaande sokkels die in plaaster 
worden afgegoten, of ook wel in brons. Andere zijn 
kant-en-klare sokkels die hij heeft gerecupereerd. 
Als hij twee sokkels op elkaar stapelt, staat de 
bovenste ondersteboven op de onderste. Je kan het 
sculptuur dus op zijn kop zetten zonder de aanblik 
te verstoren of inhoudelijk te wijzigen. De betekenis 
wijzigt dus niet. Vermeiren plaatst de sokkel 
niet op een voetstuk. Het volledige object is een 
sculptuur dat op de vloer staat. We herkennen er twee 
sokkels in, het zijn soms ook twee sokkels geweest, 
maar het sculptuur van Vermeiren is als geheel 
een traditioneel sculptuur. Soms plaatst hij de 
plaasteren gietvorm op de afgegoten sokkel. Ook hier 
blijft het volledige object - afgietsel en gietvorm 
- sculptuur. In de negatieve ruimte van de gietvorm 
wordt de herinnering aan het ontbrekende origineel 
bewaard. 
De titels van Carl Andre’s werken geven louter 
feitelijke informatie. Sixty-Seventh Copper Cardinal  
uit 1974 is de zevenenzestigste koperen kardinaal. 
Het natuurlijke getal 67 is een irregulier priemgetal 
dat kan worden opgedeeld in 5 priemgetallen. 
Kardinaal(getal) wil enkel zeggen dat het getal 67 
het aantal elementen in de verzameling weergeeft. 
Maar Andre gebruikt niet het hoofdtelwoord, maar 
het rangtelwoord. Er zijn ook first, second, third, 
... Copper Cardinal werken. Ieder werk bestaat uit 
vlakke, vierkante koperen platen van 0,5 x 50 x 50 
cm. Er bestaan ook reeksen in staal en aluminium. 
Met uitzondering van First Copper Cardinal worden 
ze in een enkele lijn gelegd, een dubbele lijn, of 



een vierkant.  Een enkele rij voor priemgetallen; 
in twee rijen voor pare getallen die geen natuurlijk 
getal als vierkantswortel hebben, en een vierkant 
als het getal een kwadraat is van een natuurlijk 
getal. Iedere rij vertrekt tegen een muur  en staat 
verticaal op deze basislijn. Tijdens de eerste 
presentatie in het Paleis voor Schone Kunsten in 1974 
liep de lijn door de tentoonstelling Carl Andre |
Marcel Broodthaers | Daniel Buren | Victor Burgin |
Gilbert & George | On Kawara | Richard Long | 
Gerhard Richter als een centraal pad onder het werk 
van Daniel Buren onderdoor. Dikwijls wordt voor 
sommige werken van Carl Andre inderdaad het woord 
‘pad’ gebruikt. Niet in de laatste plaats refereert 
de kunstenaar zelf aan deze karakteristiek. Vreemd 
is dit wel voor een kunstenaar die zijn publiek 
meestal niet wil opzadelen met een persoonlijke 
lezing van zijn werk. ‘Pad’ is echter een onnodig 
functioneel en contextueel beperkende interpretatie 
van het kunstwerk. Het begrip creëert het narratieve 
kader van de tuin of de door de mens ingerichte 
natuur. Maar eigenlijk dient het woord ‘pad’ alleen 
om de toeschouwer uit te nodigen om het kunstwerk 
te betreden. In het geval van Sixty-Seventh Copper 
Cardinal kan het moeilijk aan de aandacht ontsnappen 
dat het werk als een rechtlijnige parcours door 
meer dan 33 meter tentoonstelling loopt. Het kan 
de toeschouwer ook niet ontgaan dat het kunstwerk 
de tentoonstelling als een scherpe, nadrukkelijke 
lijn in twee verdeelt. Maar de toeschouwer is niet 
verplicht het pad te volgen. En dus ook niet de 
ermee samenhangende metafoor van de door de mens 
georganiseerde natuur. Toch is het belangrijk dat 
het aangeeft dat het kunstwerk mag betreden worden. 
Het is namelijk in flagrante tegenspraak met de 
gebruikelijke omgang met kunstwerken in musea en 
andere kunstcentra. 
Driftwood Line, een werk van Richard Long uit 1977 
laat dit betreden niet toe, hoewel het ook op de 
grond ligt en niet minder op een pad gelijkt dan 
Sixty-Seventh Copper Cardinal. Het aangespoelde 
hout van Long ligt in een geometrisch patroon, 
net als Andre’s koperplaten. Alleen, de interne 
geometrie is bij Richard Long niet rechtlijnig. 
Andre noemt de gelijkvormige onderdelen van zijn 
kunstwerken ‘units’ - eenheden. Anders dan Carl 
Andre heeft Richard Long de vorm en afmetingen van 
de afzonderlijke stukken niet zelf bepaald. Ze zijn 
niet gelijkvorming. De onderdelen van Driftwood 
Line zijn gelijkend in vorm, niet gelijkvormig. Het 
zijn geen eenheden maar bestanddelen. Richard Long 



organiseert daarom zijn kunstwerk intern volgens een 
organisch geometrisch patroon dat zich conformeert 
aan de eisen van de op elkaar gelijkende vormen van 
het wrakhout. Long gebruikt in de richtlijnen voor 
de opstelling van het werk de woorden ‘haphazard’ en 
‘random’ om de plaatsing van de bestanddelen en de 
keuze van de volgorde te beschrijven. Het kunstwerk 
lijkt wel een open compositie. De richtlijnen om 
het kunstwerk (her)op te bouwen laten schijnbaar 
veel vrijheid aan de (her)samensteller. Niets is 
minder waar. De bijgeleverde schets is onbruikbaar 
omdat de vormen niet overeenkomen met de werkelijke 
stukken hout. Richard Long zegt dit ook met zoveel 
woorden. Maar ook zonder schets kan men niet 
onoverdacht en willekeurig te werk gaan om Driftwood 
Line te realiseren. De kunstenaar bepaalt dat het 
hout gelijkmatig moet worden verdeeld binnen de 
omsluitende rechthoek. Die evenwichtige spreiding 
moet ook terug te vinden zijn in de spreiding van 
lengte en volume van de bestanddelen. De stukken 
mogen elkaar niet raken. Ze mogen enkel worden 
geplaatst op hun langste, vlakste, meest stabiele 
zijde. Het patroon dat hierdoor ontstaat is weliswaar 
niet meetkundig geometrisch, maar moet uiteindelijk 
aan meer topografische parameters beantwoorden dan 
de eenvoudige geometrie van het werk van Carl Andre. 
De schijnbare willekeur van de opstelling die na 
de instructies nog zou bestaan duurt natuurlijk net 
zo lang tot de eigenaar de meetkundige parameters 
van het oppervlak en van de onderdelen samen met 
de topografische voorwaarden in een algoritme heeft 
laten gieten. Vervolgens kunnen alle mogelijke 
opstellingsvarianten in een oogwenk worden berekend 
en in zorgvuldig uitgewerkte schema’s worden 
vastgelegd. Het Driftwood is niet altijd wrakhout 
geweest. Ieder stuk in de compositie brengt de 
herinnering mee aan een andere plaats en een andere 
functie in de betrekkelijk neutrale topografie van 
de museumzaal. Deze materiële herinnering aan een 
plaats en een functie is voor de toeschouwer per 
definitie onbepaald, maar daardoor ook romantisch. 
Wrakhout vind je overal waar in de natuur stromend 
water voorkomt en het brokstukkarakter zorgt ervoor 
dat de vorige functie niet of nauwelijks kan worden 
achterhaald. Daardoor ligt het terrein ook open 
voor speculatie over de plaats van herkomst, over 
het voorwerp waarvan het deel uitmaakte en de tijd 
waarin het werd gebruikt.
Avant-gardekunst heeft steeds een afkeer getoond voor 
categorische indelingen. De veelheid van artistieke 
uitdrukkingsvormen heeft het ondertussen bijzonder 



moeilijk gemaakt om deze historische indelingen 
nog geloofwaardig te hanteren. Misschien kan dit 
rigide klassementsdeficit er zo toe bijdragen dat het 
individuele kunstwerk weer de kritische aandacht 
krijgt die het nodig heeft en verdient. Dan hoeven 
kunsthistorici of kunst- en cultuurcritici zich niet 
meer te gedragen als (re)klasseringsambtenaren met 
een geijkte, voorgeschreven jargontaal die zichzelf, 
de kunstenaar en de lezer van iedere mogelijke 
“Anstrengung des Begriffs” bij voorbaat afschermt. 
Het kunstwerk als bijzondere en in de eerste plaats 
esthetisch aangelegde bundeling van symbolische 
betekenis keert dan terug in het centrum van het 
artistieke discours.



Giovanni Anselmo



duchamp maakte van twee herkenbare en in 
de winkel vlot verkrijgbare objecten een nieuw 
ondeelbaar kunstwerk, als één object dat hij 
zelfs in relatie en gedachten bracht met gezellig 
knetterend haardvuur.
dat de hierboven geciteerde kunstenaars 
een onuitwisbare stempel drukten op de 
geschiedenis van de beeldhouwkunst is 
ontegensprekelijk en maakte dat ook de context, 
de omringende fysieke ruimte en de positie 
van de toeschouwer onderdeel werd van de 
ervaringen teweeggebracht door het “ding” 
sculptuur.

het eerste deel van het project Upside Down 
brengt onder de titel Specific Objects werk van 
binnen- en buitenlandse kunstenaars bij elkaar 
die vanaf de jaren zestig de radicale socio-
economische veranderingen aan den lijve 
ondervonden en daarop antwoordden met kunst 
die alle definities op losse schroeven zette.
de jaren zestig van de vorige eeuw werden 
gekleurd door contestatie, seksuele revolutie, 
ondermijning van gezag en het fundamenteel 
in vraag stellen van het kapitalisme, militarisme 
en het driftige consumptiegedrag. vooral in 
de verenigde staten was de oorlog in vietnam 
een traumatiserende gebeurtenis die erg woog 
op het geloof in het systeem, het Mic (Militair 
industrieel complex) groeide uit tot een symbool 
van de vermenging van industrie en oorlog 
waarbij winst het gemeenschappelijk doel als 
bindmiddel bij elkaar hield.

de kunst was tot in de jaren vijftig van de 
vorige eeuw perfect veilige koopwaar waarin 
de mens zich moeiteloos kon verliezen in de 
esthetische vormgeving van veelal geheime 
aller-individueelste expressies van al even aller-
individueelste emoties (van de kunstenaars).
in de jaren zestig begint die schone schijn 
voorgoed scheuren én barsten te vertonen en 
wordt de kunst deelachtig aan het leven en 
de economie en geraakt ze verwikkeld in een 
zoektocht naar de waarheid achter wazige en 
profijtgerichte belangen.

inleidend 

Museumcultuur strombeek/Gent presenteert 
in het najaar van 2013 een tweeluik over 
beeldhouwkunst vanaf de jaren zestig tot 
vandaag via straffe kunstwerken uit de collectie 
van onze partner s.M.A.k., aangevuld met 
belangrijke bruiklenen en de reactivering van 
kunstwerken en/of nieuwe creaties.
de tentoonstellingen die Museumcultuur 
strombeek/Gent presenteert, hebben in geen 
geval de pretentie om museaal te zijn. Zij zijn 
gebaseerd op een bedachtzaam omzien en 
omgaan met de beste kunst op zo’n manier dat 
er een andere lectuur mogelijk wordt door het 
naast elkaar plaatsen van kunst op een manier 
die niet altijd overeenkomt met logische en te 
verwachten constellaties of niet netjes lineair 
staat in het verloop van de tijd.

wat Upside Down beoogt is een beeld te schetsen 
van de artistieke ontwikkelingen aan het begin 
van de jaren zestig, toen er een beweging 
ontstond van ballet naar dans, badinerend in 
een culturele tijdsgeest waar de verschillende 
disciplines op een zeer natuurlijke manier door 
elkaar liepen. vandaag wordt dat welluidend 
culturele cross-over genoemd.
sculptuur is voor velen een ding dat op het einde 
van de 19de eeuw door de Franse beeldhouwer 
Auguste rodin langzaam en letterlijk van een 
voetstuk werd getild. rodin verwijderde stilaan 
de sokkel onder het beeld dat toen nog als een 
“standbeeld” werd gezien. door het weglaten 
van de sokkel werd een proces ingezet waarbij 
ook het beeld zich ontdeed van zogenaamde 
natuurgetrouwe afbeeldingen. Andere grote 
namen zoals constantin brancusi, Alberto 
Giacometti, de russische constructivisten 
tatlin en Gabo, (natuurlijk) Marcel duchamp 
en Alexander calder blijven tot op vandaag 
“gedachten-rijk” aanwezig in de actuele 
beeldhouwkunstproductie.

dit jaar in 2013 is het exact 100 jaar geleden 
dat Marcel Duchamp een fietswiel op een 
keukenkrukje monteerde; het werd verkeerdelijk 
beschouwd als zijn eerste “readymade”. Marcel 

SPECIFIC OBJECTS
UPSIDE DOWN deel i



Met deze tentoonstelling zijn wij erg verheugd 
topwerken te kunnen presenteren van 
kunstenaars die aan de wieg stonden van de 
omwenteling in het begrip sculptuur.
het zijn vooral Amerikaanse kunstenaars die 
zich dienden te bevrijden van het juk van de 
zeer bepalende westerse kunstgeschiedenis. 
eens die ballast overboord, waren deze 
Amerikaanse kunstenaars in staat om zich 
te concentreren op de materie en op de 
oorsprong ervan. Ze reflecteerden over de 
repercussies die een manier van kunst maken 
met zich meebracht, eens de kunstenaars 
niet meer beslisten om eigenhandig en op 
een unieke manier tussen te komen in het 
materiaal dat zij veelal direct van bij een 
fabriek bestelden.

er werd nagedacht over het nut van het 
atelier (de studio) waar de kunstwerken in 
alle intimiteit werden gerealiseerd. iemand 
zoals bruce nauman experimenteerde op het 
einde van de jaren zestig vanuit verveling met 
video’s of maakte zelfs tijdelijke sculpturen van 
stofrijke bloem die hij via foto’s reproduceerde 
en op die manier fixeerde. Bruce Nauman 
poneerde dat alles wat hij als kunstenaar in 
zijn studio maakte kunst was. niet voor niets 
tonen we van bruce nauman hier een poster 
van (zijn) zelfportret als fontein. de urinoir die 
Marcel duchamp in 1917 als een provocatief 
en meteen geweigerd object in de context 
wilde plaatsten van de expo van de society of 
independent Artists in new York werd, door 
een banaal commercieel object in een context 
van “kunst” over te brengen, getransformeerd 
tot een kunstwerk, toen echter in 1917 ... nog 
niet.
Alleen een foto van de Fontein (urinoir) 
genomen door de toen reeds bekende 
fotograaf Alfred stieglitz “achter “de gordijnen 
(coulissen) van de tentoonstelling bleef de 
enige tastbare herinnering van de Fontein. de 
context maakt dat een banaal object als een 
kunstwerk wordt beschouwd. Met de poster 
van bruce nauman die zijn eigen lijf gebruikt 
als “uitbeelding” van een fontein wordt de 
cirkel met Marcel duchamp wel heel levendig 
gehouden. de kunstenaar die zichzelf gebruikt 
als “symbolisch” en “levend” materiaal.

Specific Objects speelt zich af in de relatief 
kleine open ruimte van cc strombeek waar 
de kunstwerken nauw tegen elkaar aanleunen. 
dat is een minder evidente keuze omdat 

de kunst vandaag afstand en ruimte wordt 
toegemeten in tegenstelling tot de jaren zestig 
waar vooral de inmiddels als legendarisch 
bejubelde tentoonstelling When Attitudes Become 
Form (1969) van harald szeemann qua display 
een toonbeeld was van “dichte” op elkaar 
inter-agerende kunstwerken.
niet dat Museumcultuur strombeek/
Gent expliciet wil verwijzen naar deze 
tentoonstelling die plaatsvond in de 
kunsthalle in bern; het gaat eerder om onze 
visuele intentie bij het weinig onderling 
hiërarchisch presenteren van ijzersterke kunst.

de titel Specific Objects verwijst naar 
een roemruchte tekst uit 1965 van de 
Amerikaanse kunstenaar donald judd waarin 
hij uitdrukking geeft aan het eigentijdse 
streven naar een autonoom en niet naar de 
zichtbare werkelijkheid verwijzend kunstwerk. 
categorieën als schilderkunst en sculptuur 
komen te vervallen. het “object” wordt 
daarentegen gedefinieerd door haar specifieke 
materiële eigenschappen. de titel van de 
kunstwerken verwijst dan ook vaak niet meer 
dan naar een opsomming van afmetingen, 
kleuren of materialen…

naast werk van deze donald judd tonen 
we ook erg belangrijk werk van de andere 
Amerikanen carl Andre en robert Morris. 
Misschien moeten deze twee kunstenaars wel 
worden beschouwd als de meest radicale en 
politiek-bewuste kunstenaars van na de jaren 
zestig van de vorige eeuw.

carl Andre en robert Morris stelden toen 
radicaal dat hun atelier/studio niet meer was 
dan een bureau; het maken van hun kunst met 
massageproduceerde materialen uit fabrieken 
van staal en andere (bouw)materialen gebeurde 
direct in de galerie of in het museum.
dan Flavin bijvoorbeeld (ook te zien in deze 
expo) gebruikte tl-lampen afkomstig van 
de Amerikaanse fabrikant General electric. 
om de sfeer van contestatie van destijds 
te illustreren: het was zelfs zo dat dan 
Flavin zijn lidmaatschap kwijtspeelde bij de 
Art workers coalition (Awc) - een soort 
belangenvereniging voor kunstenaars in de 
vs - omdat General electric ook napalm 
produceerde. een kunstenaar kon toen niet 
gebruik maken van een product uit een fabriek 
die tegelijkertijd ook de oorlogsmachine in 
vietnam aan de gang hield.



carl Andre, die in cc strombeek present is 
met het machtige Sixty-seventh Copper Cardinal 
(1974), dat als een pad, een “road” van maar 
liefst 33,5 meter van de cc-cafetaria tot 
een stuk in de expo-hal (door)loopt, zorgde 
vanaf het midden van de jaren zestig voor 
horizontale sculpturen waarop het publiek 
zelfs mocht lopen ...
hij beschouwde zijn sculpturen van 
losliggende identieke delen als een “plaats” en 
zijn “arbeid” bestond er hoogstens in de platen 
die recht van de fabriek werden aangevoerd, 
op te tillen en op een door hemzelf bepaalde 
“juiste” plaats te leggen.
herbert Marcuse, de befaamde 
tegenbewegingfilosoof, publiceerde in 1969 
Essay on Liberation waarin hij schreef over de 
nieuwe “bevrijde arbeid” waarin het begrip 
“samenwerking” centraal komt te staan in een 
arbeidsmarkt die toen al stilaan evolueerde van 
handen- naar intellectuele arbeid.
in de ogen van critica rosalind krauss 
zwenkte de kunst vanaf het midden van 
de jaren zestig af van een sterk individuele 
benadering van een kunstwerk naar meer 
algemene overwegingen binnen bredere socio-
economische domeinen.
kunstenaar carl Andre beweerde dat zijn 
vlakke betreedbare stalen sculpturen te 
vergelijken waren met “platforms” waar 
iedereen die erop stond als “gelijk” kon 
worden bestempeld en zelfs méér nog ... er 
werd zelfs geopperd dat de kunst van carl 
Andre bestaande uit bouwmaterialen in zich 
al “democratisch” kon worden beschouwd 
omdat staal, koper of bakstenen materialen 
zijn waarmee “een nieuwe wereld” zou... 
kunnen worden gebouwd. de kunst van carl 
Andre werd dus zelfs “utopische” intenties 
aangemeten!
vooral carl Andre was zich heel goed bewust 
van de tegenstelling tussen zijn linkse ideeën 
en de torenhoge prijzen die door verzamelaars 
werden betaald voor zijn sculpturen.
tijdens een tentoonstelling (1971) in zijn 
galerie dwan in new York stelde hij voor om 
de verzamelaar één procent van zijn inkomsten 
te laten betalen voor sculpturen die toen 
bestonden uit een lijn van “gevonden” en in se 
waardeloze staafjes uit de straat. Everything is 
economy...

robert Morris, die andere Amerikaanse 
Grootmeester was al minstens even radicaal 
als carl Andre. Zijn expo in the whitney 

Museum for American Art in new York (1970) 
was toen een totaal nieuwe manier bij en van 
het maken en beschouwen van een museale 
eenmanstentoonstelling.
robert Morris liet hopen onbewerkte 
materialen aanrukken en met de hulp van 
heftrucks, arbeiders en speciaal daartoe 
ontworpen karren werd ter plekke in het 
museum een nooit eerder geziene expo 
gemaakt waarin het optillen, plaatsen en 
verleggen van de onaangeroerde industriële 
(bouw)materialen “plaatsvond”.
de expo was het resultaat van een proces – dat 
als “een product” resulteerde in de vorm van 
een tijdelijke museumtentoonstelling! 
de radicaliteit was in die mate dat na de expo 
alle materialen terug werden vervoerd naar de 
oorspronkelijke fabrieken. er bleef niets over, 
er bleef niets te koop.
op documentaire foto’s zien wij kunstenaar 
robert Morris rondrijden met een vorklift, 
we zien hem als een “werkman” met sigaret; 
het was toen een welwillend teken van 
saamhorigheid met de werkende klasse in de 
fabrieken.

de kunstproductie van carl Andre, sol 
lewitt, donald judd, robert Morris was 
gebaseerd op een zintuiglijke/lijfelijke 
participatie mét het kunstwerk en geënt op een 
diep nadenken over het reilen en zeilen in een 
maatschappij die vanaf midden de jaren zestig 
het proces van globalisering en de-locatie van 
industrieën inzette.

dit eerste deel van ons najaarsproject Upside 
Down toont kunstwerken van kunstenaars 
die niet meer werkten in een (Amerikaanse) 
droomwereld maar als “werkers” in een 
kapitalistisch Amerika. het was een tijd waarin 
het museum op de tocht stond en waarin de 
rechten van kunstenaars zoals het betaald 
krijgen van een honorarium of het volgrecht 
bij doorverkoop van een kunstwerk, hoog 
op de agenda stonden. is er anno 2013 al iets 
veranderd ?

in dit lijvige publieksboekje kan je grasduinend 
(en thuis) voldoende informatie vinden over 
de achtergrond van deze tentoonstelling, 
eerst duchtig op smaak gebracht met een zeer 
inzichtelijk essay van Frederik leen (conservator 
van het brusselse Museum voor Moderne 
kunst), bekend als eminent kenner van de 
naoorlogse kunstproductie en avant-garde.



in een aparte ruimte zijn fascinerende video’s 
te zien waarin de dans vanaf de jaren zestig 
een laboratorium wordt voor “het lichaam in 
beweging”, in een nauwe relatie met rationele 
ideeën die het lichaam beschouwen als een 
“object” ontdaan van emotie maar met meer 
dan ooit zeggingskracht over de “beeldende” 
potentie van dat lichaam. video’s van de 
choreografieën onder andere Bruce Nauman, 
Yvonne rainer, lucinda childs, trisha brown 
en simone Forti zijn van de evolutie van ballet 
naar dans aangrijpend mooie voorbeelden. 
dans sloot nauw aan bij de nieuwe ideeën 
die in de culturele wereld broeiden tijdens de 
jaren zestig, onder meer dankzij de beroemde 
activiteiten van de dansers verenigd in de 
judson Memorial church in new York.

eén werk valt in de context van Upside Down 
heel erg op en blijft zichtbaar tijdens de 
twee delen van Upside Down; “Amerikaans 
imperialisme” uit 1972 van de in lovendegem 
werkende en levende lili dujourie kan 
als een prachtig contrapunt worden 
beschouwd voor de overwegend mannelijke 
vertegenwoordiging in de kunstwereld.
ook dit werk werd geproduceerd door 
technici die “hemel en aarde” bewegen om het 
loodzware werk op de juiste plaats te krijgen. 
het is kunst die torst met de elementaire 
feiten zoals zwaartekracht en zich door haar 
niet-verhalende karakter inschaalt in de 
bredere context van de “culturele en bij gevolg 
politieke ruimte”.

wij wensen u heel veel plezier op deze 
tentoonstelling die voor u een ware 
ontdekkingstocht kan worden via een selecte 
selectie performance- en dansgeoriënteerde 
video’s en sculpturen die gebruik maken van 
alle mogelijke (industriële) materialen, licht en 
zelfs geluid !

de samenstellers:
lieze eneman & luk lambrecht

Bronnen:
Art Workers - Radical Practice in the Vietnam 
War Era, julia bryan-wilson, university of 
california press, 2010
When Attitudes Become Form - Bern 1969/ Venice 
2013, curated by Germano celant, Fondazione 
prada, venice, 2013



VINCENT DUNOyEr

danser en choreograaf vincent dunoyer (1962) 
begon zijn carrière in 1989 als danser bij wim 
vandekeybus. tussen 1990 en 1996 danste hij 
voor rosas (Anne teresa de keersmaeker). 
vanaf 1997 treedt hij international op met 3 solos 
for Vincent – een compositie voor hem gecreëerd 
door the wooster Group, steve paxton en de 
keersmaeker. sinds 1998 werkt hij als freelance 
danser en choreograaf.

vincent dunoyer treedt op als adviseur van 
de tentoonstelling Upside Down; hij bracht zijn 
kennis mee over de moderne en hedendaagse 
dans die in deze tentoonstelling een prominente 
plaats krijgt in gelijktijdige ontwikkelingen en 
relaties met de beeldhouwkunst.
voor het eerste deel, Specific Objects, realiseerde 
hij samen met een medewerker van cc 
strombeek (koen) een indrukwekkende 
choreografie met de beweegbare muren (wild 
walls), constructies bedacht en geproduceerd 
door het technische team van het cc 
strombeek. het oordeelkundig manipuleren 
van twee l-vormige muren volgens een vooraf 
bepaald stramien leverde twee videofilms op 
die te zien zullen zijn op zowel het eerste als het 
twee deel van Upside Down.
Wild Walls Mouvement 1 is een videofilm waarin 
de witte muren geometrische “figuren” worden 
die merkwaardig genoeg bewegen op de cadans 
van herinnering aan de minimal art ... in deel 
2 van Upside Down - Let’s Dance wordt Wild 
Walls Mouvement 2 gepresenteerd alsook een 
gezamenlijk werk van vincent dunoyer en 
fotograaf dirk braeckman!

ANN VErONICA JANSSENS

een snelbouwsteen hangt aan een touw en 
wordt in zijn val gestopt door een koord aan 
het plafond. het is een confronterend en op 
het eerste gezicht anti-esthetisch beeld dat in 
de context van Upside Down – Specific Objects 
een hard standpunt inneemt als “sculptuur”. 
Ann veronica janssens (1956) maakte aan het 
begin van haar carrière heel wat installaties met 

snelbouwstenen waarmee ze ruimtes afbakende 
of de architectuur accentueerde als een 
onbewuste factor van conditionerende macht 
over onze manier van bewegen in het leven. dit 
werk uit 1993 werd het laatste in een hele reeks 
met dit soort stenen en kan worden opgevat als 
een “vanitas”. de “verhangen” snelbouwsteen 
bedreigt de omringende ruimte en context. het 
werk kan ook worden gelezen als een verlangen 
van de kunstenares om kunst te maken die na 
het tentoonstellen “verdampt” door de gebruikte 
materialen na de tentoonstelling opnieuw naar 
het bedrijf van afkomst te “verwijzen”. deze 
“materiële transit” loopt als een rode draad 
doorheen haar oeuvre; ze gebruikt in haar werk 
materialen die ze ontleent en/of huurt om nadien 
terug te laten circuleren in het commerciële 
circuit. hiermee zit ze op de huid van iemand 
zoals robert Morris die, ook als een teken van 
verzet tegen de kunstmarkt, zijn materialen 
(overwegend) ontleende aan bouwbedrijven om 
ze na de expo terug te voeren naar het bedrijf.
deze bengelende snelbouwsteen is niet 
alleen een werk dat de zwaartekracht aan 
den lijve visualiseert; het is ook een kritisch 
werk tegenover veel kunst met mannelijk 
machtsvertoon... en om die reden is dit werk 
hier écht op zijn plaats in de nabijheid van onder 
andere Amerikaans Imperialisme van lili dujourie.

GIOVANNI ANSElmO

Giovanni Anselmo (1934) die leeft en werkt 
in turijn wordt gemakshalve “toegevoegd” 
aan de kunstenaars van de arte povera - een 
beweging die zich voltrok in de jaren zestig in 
en rond de italiaanse industriestad turijn. tal 
van kunstenaars zoals Michelangelo pistoletto, 
Mario Merz, Gilberto Zorio en anderen kantten 
zich in de jaren zestig meer en meer tegen het 
principe van vooruitgang (kapitalisme) met alle 
gevolgen voor het milieu en de natuur. deze 
kunstenaars zetten zich af tegen de vrijblijvende 
Amerikaanse popart en maakten kunst met 
elementen uit de natuur of met alledaagse 
materialen.
Giovanni Anselmo was één van de meest timide 



vertegenwoordigers van de arte povera en weet 
in zijn werk een hoge mate aan spiritualiteit te 
injecteren. in het najaar 2014 kunt u meer werk 
van hem zien en ervaren in cc strombeek !
op deze tentoonstelling stellen we Torsione 
uit 1968 voor, het is een werk dat maar 
bestaat als het in concreto in de context 
van een tentoonstelling wordt getoond. net 
zoals bij het “optillen en verplaatsen” van de 
afzonderlijke elementen bij de sculptuur van de 
Amerikaan carl Andre, is het installeren van 
de wandsculptuur een “act’” die het kunstwerk 
fysiek en concreet maakt.
de handeling van het draaien van het bruine 
doek omheen de metalen staaf, wordt op een 
bepaald moment bevroren door de muur die de 
spanning van de “omwentelingen” van het doek 
“vast” houdt. het materiaal veroorzaakt het 
moment waarop de spanning van het werk één 
is met de muur. de sculptuur “bezit” niet alleen 
een prangend moment van spanning maar 
ook van “vernietiging”; het beeld blijft broos 
en “gespannen” op de plaats waar het werk 
in elkaar werd gedraaid... om die reden is het 
ook een emotioneel beladen beeld waarin “het 
maken” ervan ter plaatse de essentie uitmaakt en 
de voel- en zichtbare spanning haar voldongen 
“einde” toont.

in de context van Upside Down – Specific Objects is 
dit werk van essentieel belang dat aantoont hoe 
kunstenaars in de jaren zestig probeerden uit de 
greep te geraken van kunst als een volmaakt en 
“vaststaand” geproduceerd object.

DONAlD JUDD

de Amerikaan donald judd (1928-1994) is 
één van de meest belangrijke kunstenaars van 
het late modernisme, dat niet alleen wordt 
aangeduid als minimal art maar ook als Abc 
Art of primary structures. hij was niet alleen 
een onconventionele beeldhouwer maar ook 
een heel belangrijk schrijver van essays en 
baanbrekende kunstkritiek. Zijn verzamelde 
geschriften zijn nog steeds van onschatbare 
waarde om de kunst uit de jaren zestig/zeventig 

inhoudelijk in te schatten. hij vond al heel 
vroeg dat de conventionele beeldhouwkunst 
een “gepasseerd station” was zodat hij een 
“esthetica” begon te ontwikkelen die uitging van 
de “ruimtelijkheid” van kunstwerken, waarvoor 
hij het begrip “specific objects” (ondertitel van 
de expo Upside Down!) gebruikte. donald judd 
wou en zou nieuwe kunst maken conform aan 
de industriële productie; hij liet zijn werk maken 
door gekwalificeerde arbeiders en plaatste zijn 
kunst zeer duidelijk buiten de geschiedenis van 
de kunst. donald judd: “het eerste gevecht dat 
bijna iedere kunstenaar moet aangaan, is het 
loskomen van de oude europese kunst”.
de houten objecten van donald judd kunnen 
worden gezien als “objectief ruimtelijke 
structuren”, gepresenteerd in een “objectieve” 
ruimte. donald judd “structureert” de ruimte 
met zijn objecten zodat de ruimte tussen de 
perfect geometrische elementen de toeschouwer 
bewuster maakt van het kunstwerk en van 
zichzelf.
de zes identieke open doosvormige houten 
bakjes hangen op een horizontale lijn tegen 
een muur. het werk kan als volkomen statisch 
bestempeld worden - is/blijft volledig non-
figuratief, drukt geen emoties uit en wil die ook 
niet oproepen. wél dwingt het de toeschouwer 
door zijn weloverwogen dimensies tot een 
bewuste observatie. de afstand tussen de dozen 
is evenredig met de lengte van de muur en ze 
hangen plusminus op gezichtsniveau. door deze 
vaststelling ontstaat er een duidelijke relatie met 
de ruimte en de architectuur. de voorwerpen 
behouden hun driedimensionaal aspect; de open 
ruimte tussen de omsloten ruimtes wordt als 
“volume” opgevat.

SOl lEWITT

sol lewitt (1928-2007) is ook een Amerikaanse 
kunstenaar van formaat die op alle vlak het begrip 
kunst vanaf de jaren zestig hielp door elkaar te 
schudden. het komt er eigenlijk op neer dat sol 
lewitt in de jaren zestig probeerde een brug te 
slaan tussen formele abstractie en de concept art. 
vanaf 1965 ontwikkelt hij zijn eerste “modulaire” 



structuren op basis van de kubusvorm. vanaf 
dan laat hij zijn werken uit metaal of aluminium 
vervaardigen in een fabriek en ietwat later startte 
hij seriële producties zodat er weinig of geen 
sprake meer was van het produceren van een 
uniek object. sol lewitt maakte in 1967 ferm 
naam als bedenker en schrijver van een heel 
belangrijke tekst “paragraphs on conceptual 
Art” waarin hij op een zeer bondige en strakke 
manier zijn artistieke zienswijzen formuleerde. 
het statement zal een tekst blijven die (blijvend) 
als “de wieg” zal worden beschouwd van de 
conceptuele kunst. een visie waarin de ideeën 
die aan de (uiteindelijke) grondslag liggen van 
een kunstwerk belangrijker werden geacht dan de 
realisatie ervan in een tastbaar kunstwerk/object.
Semi-Cube (1974) bestaat uit een wit gelakte 
aluminium structuur en maakt deel uit van 
de uitgebreide reeks incomplete, open cubes. 
uitgangspunt was de idee om alle mogelijke 
kubussen te construeren waarin één of meer 
ribben ontbreken, maar die door het aanduiden 
van hoogte, lengte en diepte en door de stabiliteit 
toch nog visueel als een kubus overkomen. Alle 
122 mogelijke varianten zijn ooit gerealiseerd ! 
het is een werk waarin opnieuw de analyse aan 
de basis ligt voor een reeks kunstwerken waarin 

de suggestie van een fragment de toeschouwer 
toelaat het werk als vorm (de kubus) in zijn/haar 
geest te vervolledigen.
sol lewitt over deze reeks: “de vorm zelf is 
nauwelijks van belang; hij wordt de grammatica 
van het hele werk”.

BErND lOhAUS

bernd lohaus (1940-2010) was een kunstenaar 
die als student van joseph beuys (professor aan 
de befaamde kunstacademie van düsseldorf...) 
een heel belangrijke rol speelde in de ontsluiting 
van de internationale beeldende kunst. Mede 
en dankzij zijn partner Anny de decker met 
wie hij van 1966 tot 1976 “wide white space” 
runde - één van de meest belangrijke galeries 
in de jaren zestig en zeventig in europa. Als 
veelzijdig kunstenaar maakte hij zware houten 
sculpturen naast vederlichte tekeningen op 
papier van ondermeer fragiele bloemen. niet 
zelden vertoonde het werk van bernd lohaus 
eigenhandig in het materiaal (hout, steen) 
gebeitelde woorden die veelal een open dialoog 
met de bezoeker/toeschouwer aangaan.

zaalzicht met werken van sol lewitt, barry Flanagan, donald judd, Giovanni Anselmo



in s.M.A.k. Gent staat op de eerste verdieping 
nog steeds het permanente werk waarop de 
woorden staan “ich / du” waarmee veel is 
gezegd over de manier waarop hij zijn sculpturen 
beschouwt in relatie tot het publiek. het werk van 
bernd klinkt als muziek van eric satie in de oren.
het vroege werk Bretter uit 1969 bestaat uit drie 
ruw geschaafde eiken planken in een “toestand” 
die een nauwe betrokkenheid verraadt tussen 
de kunstenaar en zijn materiaal. interessant om 
weten is dat “cruciaal” in dit werk de liggende/
horizontale positie van de sculptuur het resultaat 
is van een fysieke act. Bretter is een vroeg werk 
van lohaus dat perfect de toenmalige tijdsgeest 
weergeeft waarin performance en het tijdelijke 
karakter van het kunstwerk aan belang toenamen.
“eerst plaatste bernd lohaus de planken in een 
u-vorm: twee opstaande en één daarbovenop 
liggende plank, waarna de kunstenaar met volle 
kracht er tegenaan schopte waardoor de planken 
op de vloer terecht kwamen. na deze handeling, 
ontstaan vanuit agressie en/of onmacht, volgt 
stilte. deze draagt bij tot de plastische lectuur 
van deze tot rust gebrachte sculptuur en verleent 
hieraan eveneens zijn dreigend en emotionele 
geladen karakter”.

DIDIEr VErmEIrEN

de brusselse kunstenaar didier vermeiren (1951) 
biedt in zijn vroeg werk een grondige reflectie 
over de relatie tussen sculptuur en sokkel. wat 
hem al heel vroeg intrigeerde waren “ de condities 
waarbinnen een sculptuur tot sculptuur en een 
sokkel tot sokkel gemaakt wordt”. hij werd in 
de kunstwereld al snel bekend met werken zoals 
(op deze expo) Sculpture de Socle waarbij identieke 
sokkels uit verschillende historische periodes in 
een spel van herhaling, omkering, verdubbeling 
en inversie op elkaar werden geplaatst.
didier vermeiren verwijst expliciet naar de 
grondleggers van de moderne beeldhouwkunst 
met vooral rodin en brancusi die de sculptuur 
langzaam losmaakten van de sokkel. in later 
werk reflecteerde Didier Vermeiren veelvuldig 
over massa, gewicht en volume door bijvoorbeeld 
twee “volumes” van een verschillend materiaal 

op elkaar te plaatsen waardoor bijvoorbeeld een 
zelfde volume schuimrubber letterlijk “geplet” 
werd door eenzelfde volume staal.
het leverde een consistent oeuvre op dat later 
zijwegen opleverde naar de fotografie (positief/
negatief) en meer recent naar aardewerk.
daar waar bij de minimal art (carl Andre, 
donald judd) de sokkel volledig werd weggelaten, 
wist didier vermeiren die sokkel als bepalend 
element te gebruiken in esthetisch ogende 
tweelingsculpturen. twee identieke sokkels zijn 
op elkaar geplaatst zodat één sculptuur er het 
resultaat van wordt. het is een beeld dat heel 
wat gedachten oproept en de rijke geschiedenis 
van de moderne beeldhouwkunst de “revue” laat 
passeren.

PETEr DOWNSBrOUGh

de Amerikaanse en al geruime tijd in brussel 
levende  kunstenaar peter downsbrough (1940) 
is één van de kunstenaars die vanaf het einde van 
de jaren zestig de perceptie rond kunst grondig 
heeft veranderd. hij verwerkt vaak geschreven 
taal in zijn werk, wat hem ook al het label 
opleverde van ‘conceptueel kunstenaar’. Zijn werk 
is echter en in tegenstelling uiterst individueel 
en sterk gediversifieerd. Hij maakt gebruik van 
diverse dragers en zijn oeuvre omvat sculpturen, 
tekeningen, collages, maquettes, foto’s, boeken, 
muziek, film en video.
in al het werk van peter downsbrough gaat het 
over het bepalen én kiezen van standpunten 
en posities. hij weet uiterst precies zijn weinig 
opvallende ingrepen in de openbare ruimte 
te plaatsen als een subtiele markering in soms 
urbaan chaotische situaties. eenzelfde artistieke 
“gereserveerdheid” wordt ook doorgetrokken in 
zijn kunstenaarsboeken, foto’s en video’s waarin 
symmetrie “rust in kijken” oplevert alsook 
een alert en bewuster kijken naar de drukke 
omgeving die men nog nauwelijks “ziet”. Als 
peter downsbrough taal gebruikt dan splitst hij 
soms zijn woorden, veelal voorzetsels die als “een 
voorzet” gelden om er verder in gedachten mee 
aan de slag te gaan. peter downsbrough is geen 
dichter, hij maakt geen poëzie maar zet met “zijn 



die met glasvezel bedekt zijn, en polijst deze 
tenslotte tot hij een perfect egaal en glanzend 
oppervlak bekomt. weerspiegeling staat centraal 
in zijn oeuvre: de omgeving wordt opgenomen 
in het kunstwerk, waardoor de toeschouwers 
zich tezelfdertijd bewust worden van de ruimte 
rondom zich en van het object waar hij of zij naar 
kijkt.
Center (1989) is een monochroom, reflecterend 
rood en vrij hoog paneel dat eenvoudig tegen een 
muur aanleunt. Geometrisch minimalisme en 
intense kleur zijn hier gecombineerd tot een vol-
maakt geheel. dit kunstwerk is zowel schilderij 
als sculptuur, zowel twee- als driedimensionaal. 
kleur en vorm leunen heel dicht tegen elkaar aan; 
materie wordt als het ware sublieme kleur.

BArry FlANAGAN

de britse kunstenaar barry Flanagan (1941-
2009) startte halverwege de jaren zestig met 
het uitwerken van zijn visie op materialiteit, 
een aspect van de kunst dat hij verkiest boven 
conceptuele en literaire inhoud. Zoals zoveel 
andere kunstenaars van zijn generatie gaat hij 
uit van het feit dat de visuele eigenschappen 
van een materiaal genoeg kracht bezitten om 
zonder toegevoegde ideeën een interessant beeld 
te vormen. barry Flanagan beweert ook dat elk 
materiaal wel sculpturale capaciteiten heeft en dat 
deze alleen “naar voren” gebracht moeten worden 
(door de kunstenaar) om ze herkenbaar te maken 
voor de toeschouwer.
Zelf gebruikt hij in zijn vroege periode 
voornamelijk textiel en zand, “vormloze” 
materialen waar hij steeds op de één of andere 
manier opnieuw vorm en volume aan verleent.
hij verkent hierbij de grens tussen 
verschillende tegenstellingen zoals twee- en 
driedimensionaliteit, hard en zacht, stabiel en 
in-stabiel, waarbij hij voortdurend heen en weer 
beweegt tussen de twee extremen. in de loop van 
zijn carrière gebruikt barry Flanagan een grote 
verscheidenheid aan materialen, waarbij ook de 
meer traditionele technieken als het gieten van 
brons en steenhouwen weer aan bod komen. 
de eerder genoemde tegenstellingen blijven 

taal” een experiment op gang waarbij de taal en 
de vormgeving de omgeving (publieke ruimte, 
boek, expo-ruimte) “concreet” oplaadt met 
een voor-“talig” frame dat erg open en creatief 
inspirerend kan zijn voor de toeschouwer.
voor Upside Down – Specific Objects concipieerde 
peter downsbrough twee werken die kunnen 
beschouwd worden als telkens twee dicht bij 
elkaar gepositioneerde lijnen in de ruimte. in de 
zaal zijn twee zwarte lijnen te zien van aluminium 
- de verticale “lijnen” hangen aan het plafond, 
maar raken de vloer niet. de sculpturale ingreep 
lijnt letterlijk de ruimte en accentueert meteen 
ook de tentoonstelling. buiten zijn ook twee 
vrijstaande zwarte lijnen te zien uit metaal die 
“posities” bepalen in de overdrukke site rond 
het cc. de zwarte lijnen (van metaal) worden 
“standaard” altijd op een afstand van 8 cm naast 
elkaar geplaatst.
peter downsbrough gebruikt dus altijd dezelfde 
industriële materialen van eenzelfde diameter 
voor de realisatie van dit soort werken/ingrepen. 
hij is helemaal niet geïnteresseerd in “het 
volume” of in de esthetische kwaliteiten van het 
object; het gaat bij hem over de visuele “interactie 
van het werk met de context en de omgeving”.

JOhN mcCrACkEN

de kracht van de kunst van john Mccracken 
(1940) ligt in navolging van de minimal art in de 
aanwezigheid van volledig op zichzelf bestaande 
en naar zichzelf verwijzende ‘specific objects’, 
die een fysieke en intellectuele stilte afdwingen 
van de toeschouwer. john Mccracken noemt 
zijn objecten “blokken, stenen, zuilen, planken 
– oermooie, neutrale vormen”. wat primeert 
is de visuele kwaliteit. in tegenstelling tot het 
Amerikaanse minimalisme legt hij evenwel 
de nadruk op sensibiliteit en op het manuele, 
ambachtelijke scheppingsproces. op die manier 
verzet hij zich tegen de vervlakking van de 
industriële fabricage van kunst. john Mccracken 
– afkomstig uit het zonnige californië - hecht 
uitermate veel belang aan kleur, het is zijn 
belangrijkste “materie”. hij vermengt pigmenten 
met polyesterhars, brengt deze aan op panelen 



muur gehouden door een aantal grillige takken. 
het is een prachtig werk waarin de echo’s aan 
de schilderkunst gelinkt worden aan de natuur 
– wellicht de lichtvoetige invloed van de arte 
povera... Poles & Flax dat hier op Upside Down – 
Specific Objects wordt getoond, ligt in het verlengde 
van June 2 ‘69 maar hoogt het canvas op tot een 
autonome vrijstaande sculptuur. het is alsof de 
herinnering aan het schilderij (het linnen) nu 
horizontaal “vast” zit aan vier stokken die het 
canvas in “een” vorm (be)houden. Poles & Flax 
is een bijzonder werk dat zoals andere werken 
op deze tentoonstelling aangeeft hoe vrij de 
kunst was aan het einde van de woelige en intens 
creatieve jaren zestig.

rOBErT mOrrIS

de artistieke productie van robert Morris 
(1931) is zo breed en veelomvattend dat het 
haast onmogelijk wordt zijn invloed en belang 
in te schatten. Zijn werk strekt zich uit vanaf 
het begin van de jaren zestig toen hij één 
van de promotoren was om kunst niet meer 
te beschouwen binnen de strikte disciplines 
zoals schilder- of beeldhouwkunst, muziek, 
performance of dans. robert Morris was van 
in het begin van zijn carrière van alle markten 

aanwezig in zijn laatste werk in combinatie met de 
ontwikkeling van een figuratieve beeldtaal. Deze 
wordt gekarakteriseerd door de figuur van de haas, 
waar hij een menselijke allure aan geeft en die hij 
in de meest uiteenlopende situaties afbeeldde. een 
monumentale haas domineert de kop van het 
reservaat “het zwin” in knokke-heist.

het nooit eerder in belgisch-publieke context 
gepresenteerde Poles & Flax uit 1969 is een werk 
dat in het statement/adagium past “between mind 
and matter”. het is een werk dat stamt uit een 
tumultueuze periode waarin ook en ondermeer 
de expo plaats vond When Attitudes Become Form in 
de kunsthalle in bern waaraan barry Flanagan 
deelnam.
Zoals de italiaanse criticus Germano celant 
aanhaalt was het een tijd waarin “alles kunst 
was”; kunstenaars gebruikten alle mogelijke 
“talen” en “materialen” van vet, koord tot en 
met margarine... de kunst van die periode was 
in de woorden van Celant “A glorification of the 
meaning of the meaninglessness of reality, in tune 
with the ephemeral and temporary character of 
a social and cultural existence: a double without 
value contrasting a catastrophe of past values.”
in 1969 maakte barry Flanagan een aantal werken 
met takken en linnen (canvas). June 2 ‘69 was nog 
schatplichtig aan de idee schilderkunst; een groot 
rechthoekige stuk bruin linnen werd tegen de 
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alom bekende Box with the Sound of it own making. 
een relatief klein houten kistje in de vorm van 
een kubus staat op een sokkel waaruit het in tijd 
perfecte geluid klinkt van de tijd nodig om dit 
kistje in elkaar te timmeren. vanuit dit houten 
kistje hoor je het geluid van de persoon die het 
kistje timmert waarnaar je kijkt!
Site uit 1964 is een prachtige performance die 
voor het eerst werd uitgevoerd in het surplus 
dance theater in new York. heel langzaam zien 
we hoe robert Morris met de handschoenen en 
dito schoenen van een bouwvakker en met een 
transparant masker van zijn eigen gelaat op… 
op een podium als een regelrechte macho de 
afzonderlijke triplexplaten van een box ontmantelt 
waarin de kunstenares carolee schneemann 
– neutraal wit gepoederd – naakt verschijnt 
als olympia op het gelijknamige provocatieve 
schilderij van edouard Manet uit 1863. 
na een tijd worden de triplex-planken opnieuw 
tot een box gearrangeerd zodat de naakte 
vrouw verdwijnt; met het uitschakelen van het 
licht eindigt de performance. in 1994 wordt 
een remake gemaakt Site naar aanleiding van 
robert Morris’ tentoonstelling in het Museum 
Guggenheim in new York.
deze performance is niet onschuldig. robert 
Morris laat de “art worker” (hijzelf) samenkomen 
met een “sex worker” - olympia in het schilderij 
van Manet was een prostituee. bij de performance 
staat een witte doos met het geluid van een 
drilboor. er is geen dialoog op de bühne tussen 
beide figuren. Critici interpreteren deze scène 
als een samengaan van Freud (het seksuele) met 
Marx (het economische) en de filosoof Walter 
benjamin poneerde dat de prostituee als een 
perfect embleem stond voor de moderniteit. 
de prostituee is tegelijkertijd koopwaar én 
verkoopster. wanneer robert Morris een neutrale 
doos ontmantelt waarin een naakte, begerige 
vrouw (prostituee) schuilt dan wordt hiermee ook 
aangegeven wat de intentie wel kan zijn bij het 
maken van kunst, al oogt die kunst zelfs uiterst 
neutraal zoals in het geval met de minimal art.
in Site komen de begrippen koopwaar en 
spektakel samen en wordt er “gepeild” naar de 
uiteindelijke redenen/intenties van het produceren 
van kunst. In deze context is het fijn te verwijzen 
naar een puntige uitspraak van carl Andre die 
zegt “ik heb geen ideeën, alleen verlangens”.

thuis. hij kan worden beschouwd als een pionier/
vernieuwer die onder impuls van zijn toenmalige 
partner/danseres simone Forti al heel snel actief 
werd binnen de judson church in new York - 
een plaats waar dans en performance een totaal 
nieuwe inhoud en vorm kregen. dans werd 
losgekoppeld van de uitdrukking van gevoelens 
en stemmingen; het lichaam werd “body” en 
ingeschakeld als “object”. robert Morris maakte 
sculpturen op basis van zijn lichaam; de “i” 
bijvoorbeeld bestaat uit de letter ‘i’ (ik) waarin 
de kunstenaar met zijn lichaam perfect in paste. 
hij maakte in 1964 al een bijzondere expo in de 
Green Gallery in new York met de titel Plywood 
Show die bestond uit zeven uiterst eenvoudige 
lichtgrijze minimale sculpturen die perfect 
werden geïntegreerd in de ruimte van de galerie. 
tekenend voor deze belangrijke tentoonstelling 
was het feit dat de zeven sculpturen zodanig 
werden gepositioneerd dat ze als een 
totaalinstallatie werden ervaren. 
de bezoeker werd niet alleen in de traditionele rol 
geduwd van een toeschouwer maar werd “gezien” 
als een performer. robert Morris was ook actief 
in grootse land art projecten met ondermeer een 
fantastisch nog steeds te bezoeken observatorium 
(1971) in het nederlandse Flevopolder waar 
Morris zich in deze landschapsinterventie 
concentreerde op de stand van de zon. robert 
Morris schreef ook heel wat essays waarmee 
hij zich onderscheidde via de term “anti-form”. 
de artistieke productie van robert Morris is 
gewoonweg een jungle/een labyrint waarin hij 
telkens de volle vrijheid van artistiek handelen 
opzocht alsook het efemere, het weinig materiële 
en bijgevolg het “speculatieve” aspect van de 
kunst zoveel mogelijk probeerde te ontwijken 
door het kunstwerk niet te beschouwen als een 
uniek object maar als een ding dat kon worden 
gereproduceerd naar analogie met het origineel. 
het wordt al heel snel duidelijk dat robert Morris 
Marcel duchamp heel goed begreep en een grote 
interesse aan de dag legde voor de filosofie met 
ludwig wittgenstein op kop.

Museumcultuur Strombeek/Gent is uiterst fier 
met de toelating van robert Morris zelf om de 
heel belangrijke performance Site (1964/1974) te 
mogen/kunnen tonen.
even kort: in 1961 maakt robert Morris het 



Minder gekend is dat  Andre naast zijn sculpturale 
werk ook werken op papier heeft gemaakt. de 
zogenaamde poems worden over het algemeen 
getypt op bladen papier van 21,6 x 27,9 cm. daarin 
worden de woorden gebruikt als ‘particles’ die 
wanneer ze samenkomen een vorm genereren. dus 
op dezelfde manier als in de sculpturen de units 
gecombineerd worden.
het werk op papier dat hier getoond wordt, 
behoort echter niet tot die poems. het gaat om 
een document dat behoort tot de reeks passport 
die dateert van 1960-61. binnen zijn anders zeer 
consistente oeuvre vormt Passport, een werk 
waarvan de eerste edities dateren van 1960, een 
merkwaardige uitzondering. het is een uiterst 
hermetisch , persoonlijk document. Andre 
heeft het bijna 100 pagina’s dikke knipselboek 
omschreven als een “1960 sampling of the 
state of my mind”– dat bestaat uit kopieën van 
efemere zaken zoals foto’s, gevonden illustraties, 
kaarten, en geapproprieerde beelden van het 
werk van andere kunstenaars. Passport is een soort 
persoonlijke encyclopedie, een pictografische 
kroniek van het denken van de jonge kunstenaar.
net zoals dat het geval is voor de poems, heeft ook 
dit werk een bepaalde sculpturale kwaliteit. in die 
zin dat de stempeltekening een zeker gewicht, een 
zekere massa lijkt te hebben, en dit, althans zo zou 
men kunnen stellen, op dezelfde manier als zijn 
vloersculpturen hun volume verkrijgen.

rIChArD lONG

in 1967 maakte richard long (1945), toen 
nog student, een werk getiteld A Line Made by 
Walking. door over een stuk grond heen en 
weer te lopen, vormde zich in het gras een lijn. 
dat beeld fotografeerde hij. long was een van 
de eerste kunstenaars die de natuur zelf en 
de fysieke manipulatie van het landschap zou 
gebruiken als ‘beeldend’ materiaal. long wordt 
dan ook dikwijls in verband gebracht  met 
de Amerikaanse land art kunstenaars, zoals 
robert smithson, Michael heizer, walter de 
Maria en robert Morris. Maar in tegenstelling 
tot hun gigantisme houdt long het bij veel 
bescheidener, kleinschaliger ingrepen. Zijn werk 
is een soort intiem ritueel. Monumentaal is zijn 

CArl ANDrE

In een gesprek met de filmmaker Hollis Frampton 
in 1962 stelt carl Andre (1935) dat zijn behoeften 
in termen van sculptuur bevredigd kunnen worden 
door ‘drie heldere stalen kogellagers’ en zijn 
behoeften op het vlak van literatuur door het lezen 
van het telefoonboek van new York. dit statement 
is een adequate samenvatting van het werk van 
beeldend kunstenaar en dichter carl Andre. 

in 1959 hield carl Andre op met het maken 
van sculpturen in de strikte zin van het woord. 
voordien  maakte hij sculpturen in hout, sterk 
geïnspireerd door constantin brancusi. het was 
bovenal brancusi’s Endless Column die een bijzonder 
grote indruk op hem maakte. de verticale 
herhaling van identieke modules verlegde in de 
ogen van carl Andre de grenzen van de sculptuur 
tot het oneindige zonder evenwel van de aarde los 
te komen.
in principe kan het werk van carl Andre 
beschouwd worden als het ‘platleggen’ of 
horizontaal kantelen van brancusi’s Endless Column. 
daarmee draaide hij voorgoed het blad van de 
klassieke beeldhouwkunst om. 
carl Andre gaat vanaf dan werken met 
zogenaamde units van voornamelijk hout, metaal 
en steen die hij opstapelt of uitspreidt volgens 
een raster. de materialen zijn afkomstig uit de 
industrie of zijn eenvoudigweg gevonden, maar ze 
geven altijd uitdrukking aan een vorm waaraan de 
maatschappij geen behoefte heeft. Andre: “hoe 
minder je afhankelijk bent van klassieke materialen 
om kunst te maken, hoe meer je een beroep kunt 
doen op materialen die in grote mate aanwezig zijn 
in de cultuur en hoe meer je een beroep erop moet 
doen. Met andere woorden: hoe vrijer je bent.”
Andre heeft de drastische evolutie van zijn werk 
omschreven als de passage van ‘sculptuur als vorm’ 
naar ‘sculptuur als structuur’ naar ‘sculptuur als 
plaats’. de term ‘plaats’, die hij sinds 1966 gebruikt 
om zijn werk te omschrijven, duidt aan dat, zo 
stelt hijzelf, elk van zijn werken, zoals elk gebied 
op aarde, een luchtkolom met een gewicht van één 
kilogram per vierkante centimeter ondersteunt. 
“dat is geen idee, maar een aanvoelen van iets”. 
dit onderzoek naar de sculptuur als ‘plaats’ heeft 
gezorgd voor de waarschijnlijk meest drastische 
herdefiniëring van driedimensionale kunst in de 
voorbije 50 jaar.



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 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 werk 
niet (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 wordt 
en op welke manier. het is de kijker die het 
object zijn specificiteit verleent.  

Cat. 1081 (ON A SPOT) werd speciaal voor 
deze tentoonstelling 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 in 
de ruimte inneemt, als een sculptuur beschouwd 

werk echter wel als we in ogenschouw nemen 
dat hij het landschap tegelijk als ruimte en als 
object beschouwt. de site en de sculptuur zijn 
met andere woorden onlosmakelijk met elkaar 
verbonden: “Mijn buitensculpturen zijn plaatsen. 
het materiaal en de idee behoren toe aan de 
plaats; sculptuur en plaats zijn één en hetzelfde.” 
richard long documenteert zijn wandelingen 
en de sculpturen die hij tijdens die wandelingen 
in de natuur realiseert door ze te fotograferen en 
te filmen, maar ook door er tekeningen van te 
maken, door landkaarten te bewerken en teksten 
erover te schrijven (dikwijls is dit materiaal zeer 
feitelijk en niet meer dan een opsomming van 
de positie, lengte, duur, richting, enzovoort). 
dat doet hij omdat de projecten zelf vaak 
plaatsvinden op zeer afgelegen plekken en 
vluchtig van aard zijn. het zijn die residuen 
die hij tentoonstelt. die residuen worden 
dikwijls vergezeld van installaties waarin hij de 
meegebrachte takken en stenen in geometrische 
figuren in de tentoonstellingsruimte plaatst 
– op dezelfde manier als hij dat doet tijdens 
zijn wandelingen met de op die plaats in de 
natuur beschikbare materialen. dit alles maakt 
dat wij als bezoekers nooit meer zijn dan de 
toeschouwers van een afgeleide of een residu 
van de activiteit zelf. hoewel de invloed van de 
concept art op de performatieve aard van longs 
werk onbetwistbaar is, benadrukt long dat zijn 
werk absoluut sculpturaal is: “Mijn werk is echt, 
het is noch illusionair noch conceptueel. het 
bestaat uit echte stenen, echte tijd, echte acties” .

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 



zelfzaak te verkrijgen zijn. de diagonaal zou 
trouwens in zijn vroege werk een belangrijk 
thema worden. een thema dat hij uitwerkte 
in reeksen – die hij omwille van hun seriële 
karakter aanduidt met de term “proposals” 
- volgens eenvoudige mathematische 
configuraties. Ook van de Diagonal of May 25 
maakte hij verschillende kleurversies.
steeds gebruik makend van vijf 
standaardformaten en tien standaardkleuren 
creëerde Flavin meer dan 750 composities van 
solitaire, kruisende of parallelle lijnen. in een 
interview uit 1973 stelt de kunstenaar: “ik houd 
er niet van om de term sculptuur te gebruiken in 
relatie tot wat ik doe. bij momenten denk ik dat 
wat ik maak, gewoon te incidenteel is om zo’n 
zware formele benaming, identiteit, herkenning 
te dragen.” 
Flavin weigerde steevast een symbolische of 
referentiële betekenis aan zijn werken te geven: 
“It is what it is, and it ain’t nothin’ else… Alles 
wordt op een open, transparante, duidelijke 
manier afgeleverd. er is geen overweldigende 
spiritualiteit waarmee je verondersteld wordt in 
contact te komen. (…) het is geen uitnodiging 
tot meditatie of contemplatie. in zekere zin 
zijn het “get-in-get-out” situaties. het werk is 
bijgevolg zeer eenvoudig te begrijpen het is, 
zoals gezegd, kunst van de meest transparante, 
open en directe soort die er bestaat.”

lIlI DUJOUrIE

het oeuvre van de belgische kunstenares lili 
dujourie (1941) omspant inmiddels meer dan 
veertig jaar. haar oeuvre laat zich opdelen 
in verschillende periodes waarin ze telkens 
een ander materiaal verkent: ijzer, lood, zijde, 
marmer, plaaster, fluweel, klei, collage, fotografie, 
video, schilderkunst of de combinatie ervan. 
Amerikaans Imperialisme kwam tot stand in 
de context van de late jaren zestig en vroege 
jaren zeventig, een periode die gedomineerd 
werd door het werk en het denken van het 
Amerikaanse minimalisme. dat belgische (en 
europese) kunstenaars zich zorgen maakten 

kan worden. Met nog minder middelen dan zijn 
goede vriend carl Andre weet lawrence weiner 
hetzelfde effect te bewerkstelligen: namelijk dat 
zich in de geest van de kijker een “plaats” vormt.

DAN FlAVIN

op het moment dat dan Flavin (1933-1996) 
dit gedicht schrijft in 1961 – een getuige van 
zijn vroege interesse voor fluoriserend licht 
(neonlicht) - is er ook een verschuiving in zijn 
beeldend werk aan de gang. daarin begint 
hij steeds meer lichtbronnen te gebruiken, 
zij het nog niet in de radicale vorm zoals we 
die vandaag kennen. Flavin over die tijd: “ik 
stelde vast dat ik constructies maakte met een 
zeer voor de hand liggende, frontale geometrie 
en met typische elektrische lichtbronnen. 
die lampen werden op een geschilderd vlak 
geplaatst. ik constateerde dat de verf niet in 
staat was om op een gelijke hoogte met het licht 
te komen. bijgevolg was het licht voor mij veel 
interessanter.”
in 1962 begint Flavin uitsluitend met neonlicht 
(neontubes) te werken. door te stellen dat het 
neonlicht op zichzelf als een kunstwerk kan 
functioneren, daagt hij de heersende notie van 
kunst op een destijds schokkende manier uit. 
Diagonal of May 25 is het eerste werk waarin 
Flavin neontubes gebruikt die in elke doe-het-
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komt. de bezoeker moet zich kunnen afvragen 
wat de bedoeling is, wat erachter zit en of er wel 
iets achter zit. 
dujourie valt haar tegenstander aan met zijn 
eigen middelen. Maar in tegenstelling tot 
haar Amerikaanse collega’s – over wier werk 
vaak gezegd wordt dat het de ruimte op een 
arrogante, imperialistische manier bezet – 
plaatst dujourie haar plaat niet in het midden 
van de ruimte. het werk van dujourie bezet de 
ruimte niet. Zij plaatst zichzelf aan de rand van 
de tentoonstellingsruimte.
toch zou het verkeerd zijn om Amerikaans 
Imperialisme louter ‘in relatie tot’  of als een 
‘reactie op’ te beschouwen. Met dit werk 
sluit dujourie ook een periode af waarin zij 
hoofdzakelijk werkte met elementen in ijzer en 
staal. de muursculptuur vormt een synthese 
en incarneert tevens, zoals Martin German 
stelt, de tijdspecifieke strijd tussen schilderij en 
sculptuur, balans en zwaartekracht, lichaam en 
omgeving.

over die alomtegenwoordigheid van de 
Amerikaanse cultuur en er een getroubleerde 
relatie bestond tussen Amerikaanse en europese 
kunstenaars blijkt bijvoorbeeld uit de ‘guerrilla’-
actie die lili dujourie in 1977 met onder meer 
jacques charlier, Guy Mees, panamarenko en 
jan vercruysse op touw zette naar aanleiding 
van de tentoonstelling ‘Amerikaanse kunst in 
belgische verzamelingen’ waarin zij de belgische 
verzamelaars in een brief opriepen om geen 
werken ter beschikking te stellen. 
Amerikaans Imperialisme bestaat uit een 
geoxideerde stalen plaat die tegen de muur 
geleund staat. de muur waartegen de plaat 
staat, is monochroom rood geschilderd (er 
bestaan andere voorbeelden waarin de muur 
groen geschilderd is) behalve op de plek waar 
de plaat tegen de muur leunt. dat deel van de 
muur - het deel dat aan het oog van de kijker 
onttrokken wordt - is blank gelaten. het werk 
is een antwoord op het werk van Amerikaanse 
kunstenaars dat handelde onder het adagium 
“wat je ziet, is wat je ziet”. doordat dujourie de 
plaat tegen de muur laat leunen, is er ook een 
achterkant, er wordt iets verborgen gehouden. 
dujourie wil dus dat er een verhaal in het werk 
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lOUISE lAWlEr

de Amerikaanse kunstenares en fotografe 
louise lawler (1947) is vooral bekend voor 
haar fotografische werk dat sinds de late jaren 
zeventig focust op de presentatie en marketing 
van kunstwerken. het bestaat hoofdzakelijk 
uit foto’s van het werk van andere (beroemde) 
kunstenaars en de context waarin dat gezien 
wordt: de muren van een museum, de woning 
van een kunstverzamelaar, veilinghuizen, 
depotruimtes, enz. wat men dus bij lawler ziet, 
zijn de werken van andere kunstenaars waardoor 
zijzelf een quasi anonieme figuur binnen haar 
eigen productie wordt. haar symbolische 
verzet om de sterrenrol in te nemen, vormt een 
uitdaging voor het instituut dat de waarde van 
het werk gelijk stelt met de naam van zijn maker.
Birdcalls uit 1972 vormt een vroege synthese 
van die verschillende elementen. in dit werk 
worden de namen gereciteerd van 28 mannelijke 
collega-kunstenaars die op dat moment de 
kunstmarkt domineerden: vito Acconci, carl 
Andre, donald judd, sol lewitt, richard long, 
Gerhard richter, lawrence weiner …
die namen worden niet zomaar gereciteerd, 
maar gezongen met een stem die het geroep van 
28 verschillende vogelsoorten imiteert. 
Birdcalls is een aanklacht tegen de sociale en 
institutionele nadelen die louise lawler destijds 
zelf aan den lijve ondervond bij het verwerven 
van een positie in de kunstwereld en tegen 
het patriarchale systeem van zelflegitimatie - 
in de kunstwereld heeft enkel de mannelijke 
kunstenaar een stem: vrouwen zijn er om gezien 
te worden, niet om gehoord te worden.
Zoals in haar latere werk wil ook Birdcalls wijzen 
op het belang van de context als de belangrijkste 
betekenisgever in de kunst. lawler doet dat ook 
hier door gebruik te maken van een vorm van 
appropriatie.
het efemere van het werk transformeert 
zij in een verzetsstrategie: het schrille, niet 
onmiddellijk te lokaliseren vogelgekwetter 
verstoort de rust van de tentoonstellingsruimte 
en dringt zich onvermijdelijk en op een vrij 
insisterende manier op.

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”.



dit werk is afgeleid van de (foto)studies voor 
een reeks hologrammen die nauman in 1968 en 
1969 realiseerde en waarin hij gebruikt maakt 
van de destijds nieuwe hologramtechniek die 
het mogelijk maakte om driedimensionale 
beelden op een tweedimensionale oppervlakte 
te creëren. naumans groeiende interesse in het 
lichaam om kunst te maken, laat zich ook zien 
in de befaamde ‘studiofilms’ die hij tussen 1967 
en 1969 maakt. de video Violin Tuned D.E.A.D. 
(1968) laat de kunstenaar zien vanaf de rug  
in een besloten ruimte (naumans studio), 
terwijl hij met snelle staccatobewegingen 
over de snaren van een viool strijkt. de video 
maakt deel uit van een reeks van ten minste 
zestien 16 mm films en twaalf videotapes die 
nauman tussen 1967 en 1969 maakte. het 
zijn non-narratieve, performatieve films en 
video’s opgenomen in zijn studio, waarin de 
kunstenaar een reeks repetitieve handelingen 
voor de camera uitvoert en waarin het lichaam 
centraal staat. de video’s exploreren de fysieke 
grenzen van het lichaam op een manier die sterk 
doet denken aan toenmalige experimenten in 
de dans. ook de video Walk With Contrapposto 
(1968) werd in die periode gemaakt. hierin  
probeert nauman de zogenaamde contraposto-
houding vol te houden, terwijl hij op en neer 
loopt in een (te) nauwe gang. de corridor waarin 
de performance werd uitgevoerd, zal vanaf de 
jaren zeventig regelmatig getoond worden als 
een betreedbare sculptuur.
Als laatste is er het werk Tony Sinking into the 
Floor, Face Up, and Face Down (1973), het eerste 
werk waarin nauman samenwerkt met acteur. 
het werk toont verwantschap met het vroege 
werk Failing to Levitate in My Studio (1966). voor 
de video werd een acteur gevraagd om zich in 
te beelden dat zijn lichaam in de betonnen vloer 
zinkt. samen met zijn tegenpool Elke Allowing 
the Floor to Rise Up over Her, Face Up, eveneens uit 
1973,  toont de video hoe stilte, herhaling en 
meditatie een acteur in een extreme mentale en 
fysieke toestand kunnen brengen.

BrUCE NAUmAN

bruce nauman (1941) is zonder twijfel een 
spilfiguur binnen de artistieke ontwikkelingen 
in de naoorlogse internationale kunst. hij maakt 
deel uit van een nieuwe generatie kunstenaars 
die zich bezighoudt met concepten, materie 
en situaties. vanaf 1966 begint hij de aandacht 
te trekken met films, video’s, neonwerken 
en interactieve sculpturale installaties. door 
het gebruik van heterogene beeldtaal, diverse 
media en technieken is het werk van nauman 
moeilijk bij één stroming onder te brengen. 
inhoudelijk zou men zijn experimentele, 
onderzoekende oeuvre kunnen onderbrengen 
bij het Franse begrip ‘la condition humaine’, wat 
in naumans werk slaat op het mens-zijn met al 
zijn basale behoeften zoals eten, drinken, pijn, 
communicatie, seks, dood etc. 
bruce nauman wordt gerekend tot de pioniers 
van de postminimalistische sculptuur en 
slaagt er als geen ander in om vraagstukken 
die met het sculpturale te maken hebben, over 
te dragen op andere media waardoor hij het 
veld van de beeldhouwkunst gevoelig heeft 
uitgebreid. hij genereert confrontaties met taal  
(gesproken, geschreeuwd of geschreven), met 
dans en performance, met video en film, met 
fotografie en met architecturale environments 
en dit tot op het punt waarop men niet meer 
beweren kan dat de videowerken, de foto’s of 
het lichaam zelf geen sculpturen zijn. dat komt 
duidelijk tot uiting in de vijf werken die hier zijn 
tentoongesteld. 
Self Portrait as a Fountain (1966-67)  is onderdeel 
van de reeks Eleven Color Photographs. op de 
foto representeert de kunstenaar zichzelf niet 
als een mens van vlees en bloed, maar eerder 
als een sculptuur. de referentie naar Marcel 
duchamps Fountain van 1917 (een urinoir die 
hij handtekende en omgekeerd presenteerde) is 
duidelijk. Maar door zichzelf in de plaats van de 
urinoir (fontein) te stellen, gaat nauman nog een 
stap verder: in self-portrait as a Fountain is de 
kunstenaar niet enkel auteur, maar ook materie: 
zijn lichaam is object geworden. ook in Studies 
for Holograms (A-E) (1970) waarin een gelaat 
wordt geboetseerd als was het een homp klei, 
is het lichaam nadrukkelijk object geworden. 



ANDré CADErE

André cadere werd in 1934 geboren in polen 
en groeide op in roemenië. in 1967 vestigde 
hij zich in parijs waar hij in 1978 vroegtijdig 
overleed. 
in zijn werk adresseert André cadere de sociale, 
economische en politieke realiteit van de 
kunstwereld van de jaren zeventig. hij neemt 
met name de afhankelijkheid van de kunstenaar 
ten opzichte van de galerie en het museum 
als fysieke plek en als politiek instituut, op de 
korrel. hij is ervan overtuigd dat kunstenaars 
veel te dienstbaar zijn aan de eigenaars van de 
ruimtes waar hun werk getoond wordt: galerie, 
collectie, museum. cadere streefde een kunst 
na die niet onderhevig zou zijn aan dergelijke 
structuren. 
vanuit dat gedachtegoed begint cadere eind 
de jaren zestig met de productie van de Barres 
de Bois Rond. kleurstaven die bestaan uit 
verschillende geschilderde, houten segmenten 
die volgens een bepaalde mathematische 
formule op een stok geregen zijn. Zo stemt 
de lengte van de segmenten overeen met hun 
diameter. er wordt gebruikgemaakt van een 
beperkt aantal kleuren. de kleuren volgen 
elkaar op volgens een logisch en consequent 
permutatiesysteem met daarin één bedoelde 
fout. kleurtinten worden vermeden omdat die 
het werk automatisch tot iets harmonisch en 
esthetisch maken. de barres zijn eigenhandig 
geproduceerd: het hout is zichtbaar met de hand 
bewerkt.   
cadere kiest voor een cilindrische vorm 
omwille van zijn weerbarstigheid. het is een 
soort oervorm. in tegenstelling tot traditionele 
kunstvormen, zoals schilderijen, foto’s, teksten, 
etc. die gemaakt zijn om aan een muur gehangen 
te worden - muren die het bezit zijn van 
galeries, musea, culturele instellingen – kan een 
cilindrische vorm, die geen voor- of achterzijde 
heeft, gelegd, gedragen of opgehangen worden. 
Alle vormen van presentatie zijn mogelijk, maar 
geen enkele vorm is bindend. de barres zijn 
mobiel en cadere benadrukt het belang om ze 
mee te nemen in niet-artistieke enclaves om hun 
absolute onafhankelijkheid te onderstrepen. 
er bestaan dan ook honderden foto’s waarop 

cadere te zien is, wandelend op straat met een 
stok over zijn schouder of in de hand. Al snel 
werd de provocatieve lading van de barres door 
het kunstapparaat begrepen. vaak werd hem 
zelfs vaak de toegang tot de tentoonstellingen 
van collega-kunstenaars ontzegd als hij 
ongenood met barre de tentoonstelling 
probeerde binnen te dringen.

JOëllE TUErlINCkx

de brusselse kunstenares joëlle tuerlinckx 
(1958) werkt volgens concepten van onafheid, 
parallelle structuren, potentieel en proces.  Zij 
combineert tekeningen, gevonden objecten, 
papier, fotocollages, video’s en sculpturale 
arrangementen. 
voor deze tentoonstelling reactiveert tuerlinckx 
een werk dat zij in 1994 realiseerde in witte 
de with, rotterdam. dat bestaat uit stukken 
uitgesneden en gescheurd papier, papieren 
stippen, ‘carnaval’ confetti en confetti van een 
‘bureauperforator’ die worden uitgestrooid op 
de vloer van een zaal. een werk reactiveren 
betekent bij tuerlinkx nooit zomaar een 
reconstructie: zij adapteert het werk aan de 
nieuwe context - zowel in vorm als in betekenis. 
een tekst van joëlle tuerlinckx uit de catalogus 
van een tentoonstelling in bolzano in 2004 
waar zij ditzelfde werk realiseerde, brengt 
verduidelijking over de manier waarop zij 
zichzelf ziet binnen het geheel van deze 
tentoonstelling:
“Al te lang is de mens gebonden geweest aan 
een concept van mechanische en levensloze 
realiteit die geluid en turbulenties beschouwt 
als afwijkingen van een vooraf bepaalde 
orde. een meer dynamisch en complex idee 
van dingen toont aan dat chaos en wanorde 
aan de basis liggen en dat het leven zich kan 
ontwikkelen enkel als het ver verwijderd is van 
de evenwichtstoestand. 
veel mensen zien weinig kansen in vooraf 
bepaalde situaties… Anderen nemen een 
onuitputtelijke bron van potentieel waar, 
ervaren relaties, voelen de communicatie tussen 
dingen, zien mogelijkheden in elke situatie en 



harald szeeman die het werk van tuttle eerder 
presenteerde als curator van When Attitudes 
Become Form in bern in 1969.
Zelf stelt richard tuttle over Wire Pieces: “wat 
me interesseerde, was de idee om los te komen 
van zichzelf. hoe bevrijdt men zichzelf? 
toen ik in 1972 tekeningen maakte in dunne 
metaaldraad, was mijn idee iets te maken 
waarvan ik zo min mogelijk deel uitmaak, 
waarmee ik zo min mogelijk te maken heb, iets 
wat de expressie is van een vrijere kunst.”
de Wire Pieces bestaan uit drie elementen. een 
lijn wordt op een muur getekend, die wordt 
vervolgens overtrokken met ijzerdraad, de 
ijzerdraad wordt met een nagel in de muur 
getimmerd. de nagel wordt daarna doorgeknipt 
en de draad wordt toegelaten om zijn eigen weg 
te zoeken. Het finale werk is een lijn die bestaat 
in drie dimensies, aangezien de schaduw die 
door de draad op de muur wordt geworpen, deel 
van het werk uitmaakt.
het werk dat hier getoond wordt, maakt deel uit 
van een reeks van elf sculpturen die tuttle in 
1974 maakte voor de legendarische Annemarie 
verna galerie in Zürich onder de titel Heavy Wire 
Pieces. voor die serie maakte tuttle gebruik van 
een dikkere, groene metaaldraad. de werken 
zijn minder veerkrachtig, maar hebben eenzelfde 
organische, ongezochte vorm. “deze werken 
komen het dichtst bij een levend ding: het is het 
dichtst dat een kunstwerk kan komen bij iets 
wat leeft.” in de galerie presenteerde tuttle één 
sculptuur op elke muur.

yVONNE rAINEr, TrIShA BrOWN, 
SImONE FOrTI, lUCINDA ChIlDS

in de jaren zestig en zeventig van vorige 
eeuw leeft er een intense band tussen dans en 
beeldende kunst. dat kan men zeker constateren 
in het werk van Yvonne rainer (1934), trisha 
brown (1936), simone Forti (1935) en lucinda 
childs (1940). deze choreografen zetten hun 
eerste stappen in het o.a. door hen in 1962 
opgerichte judson dance theater, een informele 
groep dansers en choreografen die zijn naam 
ontleent aan de plek waar ze optreden: de 

zitten vol ideeën over dingen die veranderd of 
gedaan kunnen worden. simpelweg omdat ze 
een andere benadering hebben, op een ander 
niveau van de realiteit leven, in een andere 
toestand, omdtat ze mobieler en flexibeler zijn, 
geïnteresseerd zijn in experiment en openstaan 
voor risico’s. 

volgens de visie van de entropie gedragen 
sommige mensen zich in de klassieke fysieke 
zin, dat betekent, volgens de voorwaarden 
van evenwicht, orde, duidelijke scheidingen 
en verschillen, terwijl anderen zich bemoeien 
en vermengen, hun grenzen open laten, hun 
leven leiden in een evenwicht dat dynamisch is, 
niet-statisch, en dorstig naar leven en nieuwe 
mogelijkheden.”

rIChArD TUTTlE

het subtiele en eigenzinnige werk van de in 
1941 in new jersey geboren richard tuttle 
staat in schril contrast met de monumentaliteit 
en musculatuur van de werken van tijdgenoten 
zoals carl Andre, robert Morris, donald judd, 
… wat zijn werk met dat van generatiegenoten 
verbindt, is zijn voorkeur voor eigentijdse, 
onbewerkte of semi-onbewerkte materialen , 
maar anders dan bij hen is zijn materialenkeuze 
antiheroïsch, kwetsbaar en fragiel. tuttle 
maakt gebruik van papier, touw, stof, kabels, 
karton, bubbelplastiek, nagels, schuimrubber 
en hout. de kleinschaligheid van zijn werken 
en de bescheiden aanwezigheid ervan plaatsen 
het werk diametraal tegenover het autoritaire 
minimalisme. het werk van tuttle beweegt 
zich op een dunne lijn tussen schilderkunst, 
sculptuur, poëzie, assemblage en tekenkunst.  
Zonder een specifiek referentiepunt onderzoekt 
hij lijn, volume, kleur, vorm en structuur in een 
kunst die doortrokken is van spiritualiteit en 
intellectuele nieuwsgierigheid. 

de zogenaamde Wire Pieces is slechts één serie 
werken waarin tuttles onderzoek naar lijn, vorm, 
kleur, textuur tot uitdrukking komt. de eerste 
Wire Pieces werden in 1972 op documenta in 
kassel getoond, samengesteld door de fameuze 



de heroïek neen aan de anti-heroïek neen aan 
waardeloze beelden neen aan de betrokkenheid 
van de danser of van de toeschouwer neen aan 
stijl neen aan stilering neen aan de verleiding 
van de toeschouwer door de verleiding van de 
performer neen aan het excentrieke neen aan 
beweging of bewogen worden”

Trio A, de choreografie die Yvonne Rainer in 
1966 creëerde als onderdeel van de tetralogie 
The Mind is a Muscle, wordt beschouwd als een 
iconisch werk en was één van de choreografieën 
die aanleiding gaf tot de vergelijking tussen 
beeldende kunst en dans, waarbij het letterlijke 
gebruik van materialen in de beeldende 
kunst vergeleken werd met de nieuwe soort 
antispectaculaire en aan het dagelijkse 
leven ontleende, functioneel aanvoelende 
dansbewegingen (wandelen, rennen, spreken).

hoewel deze choreografes inmiddels elk 
een eigen, zeer verschillend oeuvre hebben 
uitgebouwd – de een al wat trouwer aan de 
toenmalige ideeën dan de andere - illustreren 
de vroegste werken, hier getoond in combinatie 
met de vroege “atelieroefeningen” van bruce 
nauman, hun gedeelde artistieke project.

judson Memorial church in Manhattan, new 
York. twee jaar lang (tot 1964) zou dit een 
labo zijn waar er in een sfeer van vrijheid en 
experiment nieuwe ideeën worden ontwikkeld, 
vaak in samenwerking met gelijkgestemde 
beeldende kunstenaars, componisten en 
muzikanten. de choreografen die er actief zijn, 
zijn sterk beïnvloed door het gedachtegoed van 
choreografe en pionier van de postmoderne dans 
Anna halprin (1920). Zij stelde dat het lichaam 
van de danser bevrijd moest worden van de 
artificiële, virtuoze bewegingen van de moderne 
dans die het natuurlijke bewegende lichaam 
onderdrukken. in de jaren vijftig had zij de san 
Francisco dancers’ workshop opgericht, een 
atelier voor gelijkgestemde choreografen waar 
onder andere Yvonne rainer en trisha brown 
elkaar in 1960 zouden ontmoeten.

het credo van het judson dance theater werd 
in 1965 met het No Manifesto van Yvonne rainer 
neergeschreven:

“neen aan het spektakel neen aan virtuositeit 
neen aan transformatie en magie en aan 
schijnvertoningen neen aan glamour en het 
trascendentale van het sterrendom neen aan 

zaalzicht met werken van didier vermeiren en richard tuttle



GIlES BAIlEy

in de kantlijn van de tentoonstelling 
wordt een video van de jonge britse 
performancekunstenaar Giles bailey (1981) 
getoond. bailey werkt sinds enkele jaren aan 
het project Talker Catalogue : een verzameling 
performances die de geschiedenis van de 
performancekunst als basis en onderwerp 
hebben. 

baileys onderzoek vertrekt vanuit de 
verwondering over de inefficiëntie van 
fotografische beelden om performances, dans- 
en theaterproducties te documenteren en  de 
vaststelling dat dit niet belet dat fotografie 
en video algemeen aanvaard worden als het 
materiaal van waaruit een geschiedenis ge(re)
construeerd wordt.
Talker Catalogue is een onderzoek naar het 
‘lezend’ herinterpreteren van gevonden foto- 
en videomateriaal (videobeelden van een 
performance van Vito Acconci, de film Un jour 
Pina m’a demandé van chantal Akerman, …). in 
baileys performances wordt dat beeldmateriaal 
een blanco blad (een lege container ) waarop 
nieuwe verhalen geprojecteerd kunnen 
worden. daartoe baseert bailey zich vrijelijk 
op bronnen die al dan niet gelinkt zijn aan de 
oorspronkelijke context of maakt hij gebruik 
van originele (vaak autobiografische) associaties. 
Met die mix aan referenties creëert hij verhalen  
op de grens tussen feit en fictie. 

Door zijn specifieke manier van werken 
plaatst bailey zichzelf binnen een generatie 
found footage-kunstenaars die werken met 
historisch (gevonden) bronmateriaal en voor 
wie de lacunes in het beeld een dankbaar 
uitgangspunt vormen voor een onderzoek naar 
de mechanismen van geschiedschrijving en 
herinnering. 
The Nineteen Sixties, een performance uit 2011, 
is een poging om de documentatie van Yvonne 
rainers The Mind is a Muscle te lezen en om de 
geschiedenis te onderhandelen in het licht van 
eigentijdse interferenties en autobiografische 
associaties.



lili dujourieroyden 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.

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



Michel verjux
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Collectie S.M.a.K.

Bernd Lohaus
Bretter
1969
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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 op 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 uit 
respectievelijk wetteren en ternat.

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):

De boeken in de jaren zestig en zeventig 
waren van groot belang als onderdeel van de 
artistieke productie – hoe zie jij dat met de 
keuze van de boeken/publicaties die je toont 
in de context van de “a book affair“ ?

cv: de boeken die deze keer deel uitmaken 
van “a book affair” met titels als A walk across 
england, the architecture of light, theaters 
of experience of A tale of the space between 
laten zien dat de kunstenaars in de jaren ‘60-‘70 
grensverleggend bezig zijn. nieuwe middelen 
en media worden aangewend. beleving 
en experiment primeren op esthetica en 
beschouwing.

heb je een voorkeur voor een boek waar je 
eventueel iets meer over kwijt wil ?

cv: bijzonder is histoire d’un travail van de 
in 1978 op 44-jarige leeftijd overleden André 
cadere. het is een minutieuze kroniek van 
cadere’s activiteiten tussen november 1971 en 
november 1977 en tegelijk een politiek-cultureel 
tijdsdocument. het boek verscheen in 1982 in 
een lay-out van kunstenaar jan vercruysse.



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.



John, het werk dat je presenteert in Cc Strombeek 
is gebaseerd op jouw interesse voor de dreiging en 
de herinneringen uit jouw jeugd. Wat fascineert 
jou zo sterk aan de dreiging?
 
waar dreigend gevaar schuilt ontstaat er tegelijk angst 
én sensatie. we zoeken de dreiging wel eens op; dan 
spreken we bijvoorbeeld over ramptoeristen. Door 
herinneringen uit mijn jeugdjaren te koppelen aan 
mijn werk begon ik steeds meer interesse te vertonen 
voor het dreigende of het destructieve. rellen, de 
pukkelpop-ramp, vechtpartijen in jongensscholen 
(technicum), etc. lieten een impact op me na. Het 
zijn beelden waarmee ik vertrouwd ben. ik kan dus 
ook gemakkelijker dergelijke beelden bewerken in 
tegenstelling tot iets waarmee ik geen ervaring heb of 
niets van af weet.

Hoe geraken die herinneringen die te maken 
hebben met geweld, het zich qua identiteit 
en groep willen affirmeren etc... in jouw 
plastische,beeldende wereld?

in mijn atelier ga ik vooral op zoek naar herkenbare 
beelden waarop ik gemakkelijk kan inspelen. 
Gedurende mijn onderzoek selecteer ik zowel beelden 
aan de hand van mijn persoonlijke herinneringen 
als gebeurtenissen die universeel bekend zijn. Op 
die manier wil ik mijn werk niet insluiten maar juist 
toegankelijk maken voor de toeschouwer. Hoewel 
de organisatie achter een gewelddadige bende me 
fascineert is die niet rechtstreeks van grote invloed op 
mijn werk. De dreiging van hun acties is daarentegen 
wel van groot belang binnen mijn onderzoek. Het 
dreigende gevaar kan leiden tot massahysterie terwijl 
er evengoed nog geen feitelijke gevaren zichtbaar zijn. 
Mijn herinneringen aan gewelddadige gebeurtenissen 
komen dus terug in mijn werk door de impact die ze op 
mijzelf maakten.

extraMuroS
JoHn BiJnenS
05.10-03.11.2013

extramuros geeft “extra muren” aan pas 
afgestudeerde kunstenaars. Het is van belang dat jong 
talent aan bod komt in een context waar ze kunnen 
gezien worden. “extramuros” is voor hen een eerste 
lab-ruimte; een plaats waar ze zich met zichzelf 
kunnen meten in de nabijheid van het publieke oog.

john Bijnens studeerde vorig jaar af aan de Mad 
academy in Hasselt. Hij viel toen op met tegelijkertijd 
verstilde en heftige beelden en macro-tekeningen. 
Het voetbalstadium speelde hierbij een centrale rol. 
john Bijnens maakt in dit verlengde splinternieuw 
werk voor extramuros. we hadden met hem een kort 
gesprekje tijdens de periode van productie.

OOk iN heT CC



tijdens het voetbal, is volgens mij in eender welke 
context vergelijkbaar. Op die manier zie ik het voetbal 
misschien wel als een metafoor voor wat er zich 
afspeelt in te maatschappij.

Zou je dit soort werk ook tonen in een 
voetbalstadium, zoals nu ook in Contour 
(Mechelen) kunstenaars werk tonen in een 
voetbalstadium en zou je dat als kunstenaar 
tegenover dit potentiële massa-publiek een 
interessant gegeven vinden?

Dit soort projecten vind ik absoluut interessant. 
werk vertonen buiten de muren van de vertrouwde 
omgeving biedt een nieuwe invalshoek en bovendien 
de mogelijkheid om een ander publiek aan te spreken. 
als kunstenaar erin slagen om een werk te integreren 
in een andere omgeving is zeker niet evident maar 
eens zo interessant.

Ben je van plan verder te werken in het domein 
en thema voetbal of is/ blijft dit een eenmalig 
voornemen?

Momenteel ben ik nog bezig aan een werk dat hierop 
is geïnspireerd. eerlijk gezegd heb ik geen idee of 
ik hierop verder zal gaan, dat zou de fun ook wat 
weghalen volgens mij. iedere vorm van destructie 
boeit me ook enorm. Het hoeft daarom niet voetbal te 
zijn. Dit zie ik ook maar in enkele werken terugkomen. 
als er maar wat ‘Metal’... in zit ben ik er voor te vinden.

Je maakte een fascinerend kleinschalig model 
van een voetbalstadium, het werd een heel 
koele sculptuur die haast deed denken aan een 
voetbalstadium als gevangenis?

in het werk ‘0-0’ zocht ik naar het evenwicht tussen 
het dreigend gevaar, dat in en rond een stadium te 
vinden is, en de anti-climax. je kon irritante vuvuzela 
geluiden horen die in combinatie met de stilstaande 
sculptuur tot een afwezig hoogtepunt leiden. De 
vergelijking van het stadium met een gevangenis 
kan ik volledig volgen. in een stadium is er soms 
maar één uitweg per tribune en die is net te klein om 
duizenden supporters weg te laten stromen als er 
iets mis gaat. Denk ook maar aan het voorval enkele 
jaren geleden tijdens de Love Parade in Duisburg toen 
15 festivalgangers het leven lieten in het gedrang van 
duizenden angstige bezoekers. Het beklemmende 
gevoel is op die manier dus best vergelijkbaar met dat 
van gedetineerden achter tralies.
 
is jouw werk rond voetbal documentair te noemen 
of gaat het dieper, beschouw je het voetbal als een 
metafoor voor wat er zich afspeelt in de bredere 
maatschappij?

er zijn werken waarin ik de datum van die dag 
(aanmaak van het werk) gebruikte als titel om het te 
laten overkomen als een registratie of documentatie 
van een gebeurtenis. Dit doe ik enkel om het werk te 
beschouwen als iets wat kan gebeuren, zo kan het 
volgens mij ook geloofwaardiger overkomen t.o.v. 
de toeschouwer. na enige tijd verplicht ik mezelf 
daarentegen om af te wijken van de realiteit en enkel 
verder te gaan op het beeld.
Het samenleven van mensen in groep, net zoals 



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.

WAnneS LeCoMpte
om de hoek
fresco aan de kerk van Strombeek

Op 21 september werd onder de nodige aandacht de 
fresco “om de hoek” voorgesteld. een coup de force 
van kunstenaar wannes Lecompte die voor het eerst 
in ons land een fresco tegen de buitengevels van een 
hoekhuis (aan de kerk van strombeek) realiseerde. 
een stukje tekst van Francis Denys hierover: “De 
muurschildering levert de ruimte voor een reeks 
aparte verhalen. De schilder heeft enkel tekens, 
verbindingen en een zekere volgorde aangebracht, 
de ruimte en de stof geleverd die een hedendaagse 
volksverteller — of elkeen die passeert — aanzet 
verhalen te vertellen. als kernpunten met elkaar 
verbonden vormen de schilderingen een programma 
of kaart. en net als op een landkaart leidt de weergave 
onze blik van het overzicht naar een detail, en 
van het ene naar het andere detail terug naar het 
geheel. Het geheel is ook de plaats van het gebeuren, 
de publieke ruimte, de realiteit waarin we zijn 
geplaatst, die de drager wordt van de representatie. 
De muurschildering is bovenal een gebeurtenis, een 
actie, een representatie van zichzelf als proces”.

met dank aan: 
keim, Colora, b.j. Delmotte bvba, viering bvba



fotoJaarproJeCt
MAroeSJkA LAvigne
deel 1 : 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.
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