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The InsanITy of The VIrTual
By nicola setari

Futures made of virtual insanity now
Always seem to, be govern’d by this love we have
For useless, twisting, our new technology
Oh, now there is no sound - for we all live underground

And I’m thinking what a mess we’re in
Hard to know where to begin
If I could slip the sickly ties that earthly man has made
And now every mother, can choose the colour
Of her child

‘Virtual Insanity’, Jamiroquai, 1996

Virtual Insanity, Part 1

The British funk and acid jazz band Jamiroquai 
released ‘Virtual Insanity’ in 1996, and the song, 
along with the music video that accompanied it, were 
an international hit. The video features the lead 
singer Jay Kay dancing in a room in which the walls 
and floor are constantly moving. This shift in the 
spatial references generates a sense of puzzlement 
and instability in the viewer that exemplifies the 
uncertainty of life in the virtual world. 
The lyrics comment on the pervasiveness of 
technologies as they gain control over more and more 
aspects of our lives, human reproduction included. 
The gloomy prediction, repeated several times, is 
that mankind’s future is made of virtual insanity, 
but what exactly does the title of the song mean?
The first definition of ‘virtual’ in the OED reads: 
‘virtual is anything that is so in essence or effect, 
although not formally or actually’. If we read the 
title of the song in light of this definition, the 
expression ‘virtual insanity’ means, literally, an 
insanity which is such in essence or effect, though 
it is not formally or actually recognized as such. 
This literal reading falls short of grasping the 
reverse meaning of the title, in which ‘virtual’ 
functions as a noun: the insanity of the virtual. 
This later reading is closer to the subject of 
the song. The title functions as a double metaphor 
oscillating between these two meanings and capturing 
their profound interconnection. 



As a noun, virtual refers to the rise of digital 
technologies and, in particular, to those related to 
the simulation and manipulation of reality and the 
creation of 3D digital environments, environments 
that are real in effect, but not in actuality. As an 
adjective, it refers to anything that is in a liminal 
space between the real and its representation. 
Something that is real, but not concrete, like a 
memory or the image of an artwork. Marcel Proust 
in his correspondence on Remembrance of Time Past 
notes that memories are virtual, that they are ‘real 
without being actual, ideal without being abstract’, 
a perfect expression of the liminal condition of  
the virtual. What Jamiroquai’s title captures is  
the deep essence of virtuality and its connection 
with hallucinations, altered mental states, and 
visual deceptions. In the history of art, this 
essence has its place in the tradition of the trompe 
l’oeil and in depictions of 360 degree panoramas, as 
well as in the poetic hallucinations of romanticism.1 

Via the Virtual

A good way to understand the basic driving principle 
of the exhibition Via the Virtual is to unpack the 
meaning of the title. Literally, ‘via the virtual’ 
means, either, ‘by means of the virtual’, ‘using 
the virtual’, or ‘passing through the virtual’ – 
as one passes through a place on his or her way 
to somewhere else. All these meanings are packed 
together into the title of this exhibition.   
They configure a response to the hype of the virtual 
and concur to convey the idea that the virtual is 
not an end point or goal, but something we must 
pass through and use to reach something else. In 
this sense, Via the Virtual is as distant as an 
art exhibition can be from a celebration of what is 
often referred to as virtual art: ‘art made with the 
technical media developed at the end of the 1980s  
(or a bit before, in some cases). These include 
human-machine interfaces such as visualization casks, 
stereoscopic spectacles and screens, digital painting 
and sculpture, generators of three-dimensional sound, 
data gloves, data clothes, position sensors, tactile 
and power feedback systems, etc’.2 If we replace the 
‘art made with’ of the definition with ’art made for 
the technical media’, then we actually gain a better 
sense of what virtual art stands for: a general 
category that should be used to identify all art 
that transforms the use of digital technologies into 
a fetish, thereby dissipating the artistic potential 

1  For further reading    
 see R. Shields, The Virtual,  
 Routledge, New York, 2003

2  See http://en.wikipedia.org/  
 wiki/Virtual _ art



for experimentation with technology. The idea that 
this kind of virtual art is forming a new aesthetic 
is not taken into consideration in this exhibition. 
The visitor in search of this supposed new aesthetic 
will inevitably be disappointed with the show.  
He or she is more often than not actually looking 
for the spectacle of the technical apparatuses, 
rather than for art that produces a new distribution 
of the sensible, to use Jacques Rancière’s powerful 
expression.3

Via the Virtual is not an exhibition about virtual 
art. Still, it certainly wants to present a series 
of artworks that can operate as companionable forms 
that help us to understand the virtual in art – 
beyond its reduction to the digital – as well as the 
impact of the digital in contemporary culture and 
society.
A perhaps indirect way to explain the choice of 
the artworks in the exhibition, omnis determinatio 
est negatio, is to elaborate on what exactly is 
the problem with art that is fixated on media, and 
especially on cutting edge digital technologies. 
Marshall McLuhan’s popular and influential book, 
Understanding Media, particularly the chapters ‘The 
Gadget Lover’ and ‘Hybrid Energy’, can help us frame 
the problem. ‘The Gadget Lover’ offers an insightful 
re-reading of the myth of Narcissus that issues in 
a theory about the narcotic effects of media on our 
brain, while ‘Hybrid Energy’ articulates the task of 
artists in creating forms of resistance against the 
intoxication produced by media.

narcissus’ Gadgets 

At the beginning of ‘The Gadget Lover’, McLuhan 
argues that the classical interpretation of the 
myth – Narcissus falls in love with himself and 
commits suicide as a consequence of the inability 
to possess himself – is wrong. McLuhan invites us to 
consider the possibility that Narcissus mistook his 
own reflection in the water for someone else.  
To ground this interpretation he begins by observing 
that Narcissus’ name is derived from the Greek word 
narcosis, meaning numbness. Narcissus is fascinated 
by the extension of himself in the water, which 
mirrors his image: ‘this extension of himself by 
mirror numbed his perceptions until he became  
the servomechanism of his own extended or repeated 
image’.4

This numbness, or narcotization, leads Narcissus to 
lose perception of reality. The medium, water, had 

3  J. Rancière, The Politics   
 of Aesthetics: The Distribution  
 of the Sensible, Trans. and   
 introd. Gabriel Rockhill,   
 Continuum London and New York,  
 2004

4  M. McLuhan, Understanding   
 Media, Routledge, New York 1964,  
 p.45



become invisible to him. He no longer recognizes 
himself in the image and, more importantly, we 
can even say consequently, he does not realize the 
virtuality of the image. He drowns in an attempt to 
embrace the being in front of him. 
It is worth mentioning here one of the works in the 
show, Fabrice Hyber’s painting Flou sur Net, which 
seems a literal representation of McLuhan’s re-
reading of the myth of Narcissus. A blurry figure of 
a bear mirrors himself in the water. His reflection 
is clear, it is the artist himself in his recurring 
character of the Ted-Hyber, a word game on teddy 
bear, which brings us back to children’s gadgets 
and their preferred transitional object. The title 
is, quite literally, a suggestive play on the word 
internet and the liquid metaphors associated with it.  
Through his re-reading of the myth of Narcissus, 
McLuhan concludes that: ‘By continuously embracing 
technologies, we relate ourselves to them as 
servomechanisms.  ... Man becomes, as it were, the 
sex organs of the machine world, as the bee of the 
plant world, enabling it to fecundate and to evolve 
ever new forms’.5 The way in which Facebook and 
other social media live off the lives of their users 
and evolve to provide them with ever new ways of 
expropriating their privacy, might be a good example 
of what McLuhan is drawing attention to.
To summarize: he not only affirms that that media, 
by overstimulating one or more of our senses, shuts 
us off from an integrated perception of reality 
and exposes us to danger,6 but goes so far as to 
explicitly suggest that embracing new technological 
developments results in the enslavement of their 
users. This idea is not very distant from the 
Ancient biblical wisdom regarding the effect of idols 
on their worshippers: they suck the life out of those 
who believe in them. McLuhan, in fact, cites Psalm 
113 in this context:

Their idols are silver and gold,
The work of men’s hands.
They have mouths, but they speak not;
Eyes they have, but they see not;
They have ears, but they hear not;
[...]
They that make them shall be like unto them;
Yea, every one that trusteth in them. 

Instead of relying on an iconoclastic breaking of the 
idols, McLuhan counts on the creativity of artists. 

5  ivi p.51

6  With regards to the intoxi-
cating effect of media 
it is worth mentioning 
the etymology of the word
canvas, the principal
medium of painting: cannabis. 
For a discussion about 
the intoxicating properties 
of painting see N. Setari, 
Pushing the Canvas and 
Being Pushy, in Pushing the 
Canvas, catalog of 
the exhibition, 
Cultural Center Mechelen, 
2007



artist’s ekphrasis

In ‘Hybrid Energy’, McLuhan identifies the antidotes 
to the intoxicating effect of technology in the 
artistic and literary practices of modern times: 

Artists in various fields are always the first to 
discover how to enable one medium to use or to 
release the power of another. ... The hybrid or 
the meeting of two media is a moment of truth and 
revelation from which new form is born. For the 
parallel between two media holds us on the frontiers 
between forms that snap us out of the Narcissus-
narcosis. The moment of the meeting of media is a 
moment of freedom and release from the ordinary 
trance and numbness imposed by them on our senses.7 

This meeting of media should not be confused with 
multimedia – the composition of different media into 
a virtual form that incorporates all of them; nor 
can it be simply reduced to what in the fine arts 
is called mixed media, the material aggregation of 
different media into a single object. It relates to 
the artistic and conceptual processing of the form 
of one or more media into another. Examples that 
McLuhan gives are T.S. Eliot’s poem ‘The Love Song of 
J. Alfred Prufrock’, which takes over film and jazz 
form, or the re-elaboration of Charlie Chaplin’s 
filmic persona in the character of Leopold Bloom in 
Ulysses. 
Historically, this kind of poetical processing 
has been called ekphrasis. Although, in general, 
ekphrasis refers to the ‘verbal representation of 
a visual representation’,8 it should not simply be 
conflated with a verbal description of a visual or 
aural image (music). Ekphrasis is, properly speaking, 
the ability of verbal form to re-elaborate and convey 
formal elements of the image. When this occurs 
between texts, in the field of literary criticism 
and semiotics, it is referred to as intertextuality. 
Fluxus artist Dick Higgins introduced the term 
intermedia in the sixties and today the term 
intermediality is used to express a parallel dynamic 
between media in general, and not just texts.9

Powerful verbal, visual and aural images migrate 
across media. According to McLuhan, this directed 
migration, not only at the content level, but also 
and more importantly at the structural level, is the 
strategy to ward off the narcotic effect of media. 
And the task of artists is to find ways to achieve it. 
The reason why this intermediality revives us from 

7  M. McLuhan, Ibidem, pp 60-61

8  W.J.T. Mitchell, Picture Theory,
University of Chicago, 1994, 
pp. 150-151

9  Dick Higgins, Intermedia,
Something Else Newsletter 1, 
1966; see also Icons-Texts-
Iconotexts Essays on Ekphrasis 
and Intermediality, 
Ed. Peter Wagner, 
Berlin-New York 
De Gruyter, 1996



our state of numbness is that it exposes us to the 
media as such, instead of allowing them to disappear 
behind the message. Hence the famous claim that the 
medium is the message. Instead of falling into a 
trance, we are required to think and understand the 
effect generated by the intermediality. This effect 
could be defined as a form of cognitive surprise: 
something truly unexpected, and yet accessible, 
which reshuffles our mind frame and puts us in a 
position to gain deeper access to meaning. 
To the extent that the construction of virtual 
environments, situations and interactions, with or 
without digital technologies, is used to achieve 
this cognitive surprise, we are working through the 
virtual and not for it. Where the goal instead is 
simply to create simulacra of reality, the surprise 
is reduced to the perceptual level of appreciating 
the illusory effect generated. 
In preparing this exhibition, the specific kind 
of intermediality and cognitive surprises we were 
looking for had to do with material and conceptual 
research in art, through the medium of painting, 
that shares a form of resistance against the 
generation of virtual environments, contemporary 
trompe l’oeil and artificial mirages. In many cases 
this research is designed to bring into play other 
works of art and cultural productions. The virtual 
in these cases could be referred to in its adjective 
form, to capture the virtual presence of these 
other artworks and cultural productions in the 
selected paintings. Joris Van de Moortel goes so far 
as to create an animated virtual exhibition, the 
material setting of which is then burnt down in real 
life; the whole process is documented in a video 
installation that in itself plays with virtuality. 
This perspective, though, does not encompass all of 
the works in the show. Thomas Mazzarella’s paintings, 
for example, portray what seem to be virtual 
environments, in which digital screens and monitors 
are part of the settings. This doubling effect 
could recall situations common in online virtual 
environments such as Second Life, were it not for 
the fact that Mazzarella’s aesthetics is radically 
different: it confronts the viewer with imagery that 
positions him or her on the outside of the image, in 
sharp contrast to the immersive character of digital 
virtual environments. 
There are many instances of artists who work with 
technological materials by making them visible and 
short-circuiting their normal use. Walter Swennen 
uses a satellite parabola as an artistic surface. 



He achieves a semiological transformation of an 
instrument designed to receive a digital signal into 
one that becomes the medium of artistic content. 
Carsten Nicolai’s Portrait also exemplifies this kind 
of short-circuiting of the medium by stretching the 
videotape of a recording of an unspecified person 
across a large canvas and transforming the surface 
into a sort of absorbing mirror of whatever is in 
front of it.

Virtual Insanity, Part 2

Martin Scorsese’s film Taxi Driver (1976) is about a 
war veteran’s solitary descent into insanity, one 
that, paradoxically, the press mistakes for heroism, 
making the film a portrayal of virtual insanity. 
The turning point in the movie, depicted in Johannes 
Kahrs’ painting 93’09”, occurs right after the failed 
assassination attempt by the protagonist Travis 
Bickle (Robert De Niro), who appears in his room 
with his torso naked, taking ‘pills’ swallowed with 
what appears to be a beer, right before going out to 
liberate Iris, a child prostitute he had befriended. 
This moment of intoxication marks the shift in 
Bickle’s social status, from potential criminal 
despised by everyone for the planned assassination 
of a presidential candidate to that of hero who 
frees a child prostitute. It is a short sequence, but 
one that sticks to the visual memory of anyone who 
has seen the film. It functions as a metapicture, as 
Robert De Niro changes role in the film, while not 
changing in essence who he is or the violence that 
drives him. 
A moment of revelation earlier in the film provides 
an example of intermediality. Prior to falling into 
a state of madness, Travis had fallen in love with 
Betsy, a beautiful girl working on the campaign for 
Senator Charles Palentine, the presidential candidate 
Travis later targets. The day Travis and Betsy meet, 
he talks her into having a cup of coffee with him. 
Travis is very open about his feelings for her and 
manages to conquer her attention. She responds by 
telling him that he reminds her of  ‘that song by 
Kris Kristofferson, “He’s a prophet and a pusher, 
partly truth, partly fiction, walking contradiction” ‘ 
Travis replies offended: ‘You saying that about me?’. 
To which she replies: ’Not the part about the pusher, 
but the part about the walking contradiction’. The 
song is not actually played in the movie; it is 
virtually present in order to conceptualize the figure 
of Bickle, ‘partly truth, partly fiction’, and also 



to reveal one of the basic facts behind Taxi Driver: 
the movie was inspired by the real assassination 
attempt on presidential candidate George Wallace in 
1972 by Arthur Bremer. The attempt was unsuccessful, 
but it left Wallace permanently crippled. Many 
details of Bickle’s character and the events in the 
film are taken from parts of Bremer’s diary, which 
was published in 1973 under the title An Assassin’s 
Diary. Ironically, this case of intermediality 
generated a round trip back to reality when the 
person who attempted to assassinate President Ronald 
Reagan in 1981 explained that he did it to impress 
teen actress Jodie Foster, who played the role of 
Iris in Taxi Driver. 
Marcel Berlanger’s painting Medusa also directs 
our attention to a specific film sequence in Peter 
Jackson’s remake of King Kong (2005). The character 
Anne Darrow, played by Naomi Watts, is frantic as 
she tries to escape from a Tyrannosaurus Rex. Her 
sense of terror gradually shifts to one of surprise 
and finally relief when she realizes that Kong has 
arrived to save her. There is a single moment, 
however, when her gaze is caught between these 
different emotions, and that is the instant Berlanger 
portrays. If one looks closely, her eyes reveal the 
cinematic illusion as they reflect the lights of 
the cameras that are filming her, suggesting that 
she is not really in the scene that appears in the 
movie, but is only virtually there, something that, 
thanks to digital technologies, is increasingly 
the case with actors. The painting points at this 
virtual illusion, but also extrapolates her figure 
from that context, rewriting her effect under the 
title Medusa. Iconologist W.J.T. Mitchell, in What 
do Pictures Want?, speaks of the Medusa effect of 
images in relation to their ability to bring us to 
a standstill, to freeze us through their gaze and 
to make us the image of their gaze: ‘The painting’s 
desire’, he writes, ‘is to change places with the 
beholder, to transfix or paralyze the beholder, 
turning him or her into an image for the gaze of the 
picture in what might be called “the Medusa effect”’. 
He continues: ‘This effect is perhaps the clearest 
demonstration we have that the power of pictures 
and of women is modeled on one another, and that 
this is a model of both pictures and women that is 
abject, mutilated and castrated’.10 We shall return 
to this connection between pictures and castration 
in a moment. Berlanger’s painting literally embodies 
this paralyzing female gaze. The perforations in his 

10 W.J.T. Mitchell, What Do
Pictures Want? University of 
Chicago Press, 2004, p. 36



canvas perhaps intimate the need to keep it at bay 
by mutilating the image.   
Film remakes cannot be considered as examples of 
intermediality, but there is a scene in the first 
King Kong, released in 1933, that dialogues with 
the scene Berlanger portrays. Kong, after being 
transported from the fictional Skull Island in the 
middle of the Pacific Ocean to New York, is exhibited 
in chains in one of the main theatres of the city 
as the Eighth Wonder of the World. As soon as the 
mob of photographers starts taking pictures of him, 
the flashes in his eyes drive him crazy, leading 
him to break loose and take refuge atop the Empire 
State Building, where he meets his end. It is hard 
to imagine a better exemplification of being driven 
mad by the media.  Paradoxically, a reverse situation 
when compared to the one of Taxi Driver, in which 
the media fail to recognize, or choose to ignore the 
madness of Bickle.
Matteo Fato’s painting Untitled (Portrait of 
Alessandro Moreschi) offers a literal portrayal of 
a castrated image. Moreschi was the last famous 
castrato singer, and the only whose recordings as 
a soloist we still have. They were made in the 
Sistine Chapel in 1902 and 1904, a few years before 
the famous singer retired, by the Gramophone & 
Typewriter Company on wax cylinders. Moreschi’s 
virtuosity, as that of most talented castrati, 
depended on the deprivation of his manliness, 
which he suffered before the onset of puberty. The 
tradition of castrating young boys to maintain 
their vocal qualities beyond puberty is an 
ancient practice, and seems to have had a period 
of particular success between the 17th and 18th 
centuries, in particular for the opera. It was 
already in decline, though, at the end of the 18th 
Century, and was finally banned in the course of the 
19th. There is certainly irony in the fact that the 
words virtuosos, virtue, virtual all stem from the 
Latin vir, man. Fato’s painting allows a part of 
the canvas to hang over the frame, instead of being 
stretched behind it. This area corresponds to the 
part of Moreschi’s body that is cut out of the frame: 
his pubis. Fato uses this flap of canvas as the color 
palette of the painting. It is Moreschi’s real and 
virtual castration that makes the painting both 
materially and conceptually possible. 
The second work by Fato in the exhibition, also 
called Untitled, is composed of a group of painted 
ears across different media. They all ‘listen’ to 



the Bach’s ‘Ave Maria’ aria sung by Moreschi; his 
recording can be herd if one approaches the Moreschi 
painting. This area of the exhibition is a physical 
space invested by artistic forms of virtualization, 
as opposed to the virtualization of art referred to 
at the beginning of this text. 
Well aware that there are many other narratives and 
reflections on the virtual in the exhibition for the 
visitor to explore, I would like to conclude this 
text with Wilhelm Sasnal’s painting Need for Speed. 
The 1980s and 90s saw the rise of video games as the 
new virtual space of entertainment. They transformed 
the field of the virtual from one of passive vision 
to one of increasingly embodied participation. 
Many critics warned against the addictive nature, 
and, perhaps, the choice of the subject of Sasnal’s 
painting is an effective reference to the addictive 
quality of video games. It portrays on canvas a 
screenshot of one of the most successful video game 
franchises of all time, the racing simulator Need 
for Speed, first launched in 1994 by Electronic Arts. 
‘Speed’ is also the street name of one of the most 
popular drugs of the 1990s and, indeed, of today: 
methamphetamines. Besides the playful alliteration 
in the title, the videogame is likely to have played 
with this polyvalence. 
Next year, for the twentieth anniversary of Need 
for Speed, DreamWorks will release a film version 
of it. There are several examples of video games 
transformed into films (the opposite, however, is 
the more frequent scenario), the first one being 
Super Mario Bros (1993) and more recently Wreck 
it Ralph (2012). In general, the results of these 
film adaptations are very unsuccessful and display 
little or nothing of what I have referred to in 
this text as intermediality. They have more to do 
with what could be identified as the marketing and 
exploitation of the virtual. Such ephemeral and 
exponential multiplications of the virtual, although 
highly remunerative occupations, bring us back to 
Jamiroquai’s refrain: ‘futures... made of... virtual 
insanity...’. 
Sasnal’s work, as many in the show, reminds us that 
there is an antidote to the insanity and intoxication 
of and with the virtual: to paint it.  

Paris, March 30, 2013



De waanzIn Van heT VIrTuele
By nicola setari

vertaling Dirk Verbiest

Futures made of virtual insanity now
Always seem to, be govern’d by this love we have
For useless, twisting, our new technology
Oh, now there is no sound - for we all live underground

And I’m thinking what a mess we’re in
Hard to know where to begin
If I could slip the sickly ties that earthly man has made
And now every mother, can choose the colour
Of her child

‘Virtual Insanity’, Jamiroquai, 1996

Virtual Insanity, Part one
De Britse funk en acid jazzband Jamiroquai bracht Virtual 
Insanity uit in 1996. De song en de muziekvideo die erbij 
hoorde, werden een internationale hit. In de video zien we de 
lead singer Jay Kay die danst in een kamer waarvan de muren 
en de vloer voortdurend bewegen. Het verschuivende ruimtelijk 
referentiekader creëert in de geest van de kijker een gevoel 
van verwarring en instabiliteit – gevoelens die exemplarisch 
zijn voor de onzekerheid van het leven in de virtuele wereld.
De lyrics becommentariëren de alomtegenwoordigheid van 
de technologie, die meer en meer aspecten van ons leven 
controleert, inclusief de menselijke voortplanting. 
Verschillende keren wordt de mistroostige voorspelling 
herhaald dat de toekomst van de mensheid een toekomst van 
virtuele waanzin is. Maar wat betekent de titel van de song nu 
precies?
Bij “virtual” lezen we in de Oxford English Dictionary: 
“Virtueel is alles dat in essentie of wat betreft de uitwerking 
zo is zoals vermeld, maar niet formeel of feitelijk.” Als we 
de titel van de song in het licht van die definitie bekijken, 
betekent de uitdrukking “virtuele waanzin” letterlijk een 
waanzin die in essentie of wat betreft de uitwerking inderdaad 
als waanzin kan gelden, maar die formeel of als dusdanig 
niet erkend wordt. Die letterlijke interpretatie schiet tekort 
als het erom gaat de omgekeerde betekenis van de titel te 
begrijpen, waarin “virtual” fungeert als een substantief: de 
waanzin van het virtuele. Die laatste lezing staat dichter bij 
het onderwerp van de song. De titel werkt eigenlijk als een 
dubbele metafoor die heen en weer geslingerd wordt tussen deze 
twee betekenissen en die de diepe onderlinge verbondenheid 
ervan vastlegt.

Als substantief verwijst de term “het virtuele” naar de 
opkomst van digitale technologieën, in het bijzonder naar 
technologieën die te maken hebben met het simuleren en 
manipuleren van de werkelijkheid, en naar de creatie van 
digitale 3D environments – environments die een reëel effect 
hebben maar niet reëel zijn. Als adjectief verwijst de term 
“virtueel” naar alles wat zich bevindt in een overgangsruimte 
tussen het reële en de representatie ervan, m.a.w. naar 
iets dat reëel is maar niet concreet, zoals de herinnering 
aan of het beeld van een kunstwerk. In zijn correspondentie 
over À la recherche du temps perdu merkt Marcel Proust op 



dat herinneringen virtueel zijn, dat ze “echt zijn maar 
niet feitelijk, ideëel maar niet abstract” en dat is een 
perfecte formulering van de overgangsfase waarin het virtuele 
thuishoort. De titel die Jamiroquai aan de song gaf, vat de 
diepste essentie van virtualiteit en de link met hallucinaties, 
gewijzigde mentale toestanden en visueel bedrog. In de 
kunstgeschiedenis heeft die essentie een plaats in de traditie 
van de trompe-l’oeil en in de afbeeldingen van panorama’s 
van 360 graden, evenals in de poëtische hallucinaties van de 
romantiek.1

Via the Virtual
Een goede manier om het fundamentele onderliggende principe van 
de tentoonstelling Via het Virtuele te vatten, is de betekenis 
van de titel te analyseren in zijn componenten. Letterlijk 
betekent via het virtuele: “door middel van het virtuele”, 
“door gebruik te maken van het virtuele”, of “passerend 
doorheen het virtuele”, net zoals men door een plaats passeert 
op weg naar elders. Al die betekenissen zitten op elkaar 
gepakt in de titel van deze tentoonstelling. Ze geven vorm aan 
een reactie op de hype van het virtuele en ze drukken samen 
de idee uit dat het virtuele geen eindpunt of geen doel is 
op zich, maar iets waar we doorheen moeten passeren en dat 
we moeten gebruiken om iets anders te bereiken. In die zin 
distantieert Via het Virtuele als kunsttentoonstelling zich zo 
sterk mogelijk van wat vaak “virtuele kunst” wordt genoemd: 
“kunst gemaakt met de technologische media die tot ontwikkeling 
kwamen aan het eind van de jaren tachtig (of in sommige 
gevallen ook wat eerder). Daartoe behoren interfaces voor de 
interactie van mens en machine, zoals visualiseringstrommels, 
stereoscopische brillen en schermen, digitale schilderijen en 
sculpturen, machines die driedimensionale klanken genereren, 
datahandschoenen, datakledij, positiesensoren, tactiele en 
energiefeedbacksystemen, enz.”2 Als we in deze definitie de 
term “kunst gemaakt met” vervangen door “kunst gemaakt voor 
technologische media”, dan krijgen we in feite een betere kijk 
op wat virtuele kunst vertegenwoordigt: het is een benaming 
voor een algemene categorie die kan gebruikt worden om 
alle kunstvormen te identificeren die digitale technologieën 
transformeren in een fetisj, waarbij de mogelijkheid verdwijnt 
om de kunst te laten experimenteren met de technologie. De idee 
dat dit soort virtuele kunst een nieuwe esthetiek in wording 
is, wordt op deze tentoonstelling buiten beschouwing gelaten. 
De bezoeker die op zoek is naar die vermeende nieuwe esthetiek 
zal bijgevolg op zijn honger blijven zitten. Hij of zij is in 
feite vaker dan niet op zoek naar het spektakel dat geboden 
wordt door technische apparatuur, en niet naar een kunst die 
een nieuwe verdeling van het gevoelige tot stand brengt, zoals 
Jacques Rancière dat in krachtige bewoordingen stelt.3 Via het 
Virtuele is geen tentoonstelling over virtuele kunst. Niettemin 
is het de bedoeling om een reeks kunstwerken te tonen die 
kunnen fungeren als kunstvormen die ons kunnen helpen om het 
virtuele in de kunst te begrijpen – waarbij “virtueel” over 
meer gaat dan het digitale – evenals de impact van het digitale 
op de hedendaagse kunst en maatschappij.
Een indirecte manier om duidelijk te maken hoe de kunstwerken 
voor deze tentoonstelling geselecteerd werden – omnis 
determinatio est negatio, bestaat erin om eerst uit te weiden 
over wat er mis is met kunst die louter gefocust is op media, 
in het bijzonder op de allernieuwste digitale technologie. 
Understanding Media, het populaire en invloedrijke boek van 
Marshall McLuhan, kan ons helpen om het probleem in een context 
te plaatsen (vooral de hoofdstukken The Gadget Lover en Hybrid 
Energy). The Gadget Lover biedt een bijzonder inzichtelijke 
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herinterpretatie van de mythe van Narcissus, die overgaat in 
een theorie over de bedwelmende uitwerking van de media op ons 
brein; Hybrid Energy brengt onder woorden welke rol er voor 
kunstenaars is weggelegd bij het tot stand komen van verzet 
tegen de intoxicatie die het product is van de media.

De gadgets van narcissus
In het begin van het hoofdstuk The Gadget Lover argumenteert 
McLuhan dat de klassieke interpretatie van de mythe van 
Narcissus – hij wordt verliefd op zichzelf en pleegt zelfmoord 
omdat hij zichzelf niet kan bezitten – fout is. McLuhan stelt 
voor dat we de mogelijkheid overwegen dat Narcissus zijn 
spiegelbeeld in het water voor het beeld van iemand anders 
aanzag. Om die interpretatie te onderbouwen begint de auteur 
met op te merken dat Narcissus’ naam afgeleid is van het 
Griekse woord narcosis, wat “verlamming, gevoelloosheid” 
betekent. Narcissus wordt gefascineerd door die extensie 
van hemzelf in het water dat zijn beeld weerspiegelt: “Die 
gespiegelde extensie van hemzelf verdoofde zijn waarneming 
in zo’n mate dat hij het servomechanisme werd van zijn eigen 
uitgebreide of herhaalde beeld.”4
Die verdoving of bedwelming berooft Narcissus van zijn 
vermogen om de werkelijkheid waar te nemen. Het medium – water 
– was onzichtbaar geworden voor hem. Hij herkent zichzelf 
niet langer in het beeld, en wat nog belangrijker is, we 
zouden zeggen dat hij zich bijgevolg niet bewust is van de 
virtualiteit van zijn beeld. Hij valt voorover in een poging om 
het wezen dat zich voor hem bevindt te omhelzen.
In die context is het passend om te verwijzen naar een van 
de werken op de tentoonstelling namelijk het schilderij Flou-
sur-Net van Fabrice Hyber, dat wel een letterlijke uitbeelding 
lijkt van McLuhans herinterpretatie van de mythe van 
Narcissus. Het wazige silhouet van een beer spiegelt zichzelf 
in het water. Zijn spiegelbeeld is echter welomlijnd: het is 
de kunstenaar zelf als het personage Ted-Hyber. Dat personage 
keert vaak terug in het werk van Hyber en is een woordspeling 
op “teddybeer”, waarmee we terug aanbelanden bij de gadgets 
van kinderen en hun geliefkoosde overgangsobject. 
De titel van het werk is, erg letterlijk, een suggestieve 
woordspeling met het woord “internet” en met de wazige 
associaties met het woord. 
McLuhan concludeert zijn herinterpretatie van de mythe van 
Narcissus aldus: “Door voortdurend nieuwe technologieën te 
omhelzen, verhouden we onszelf tot hen als servomechanismen. 
(...) De mens wordt als het ware het geslachtsorgaan van 
de wereld van de machines, net zoals de bij dat is voor de 
plantenwereld, want ze helpt om de planten te bevruchten en op 
die manier om steeds nieuwe levensvormen te laten evolueren.”5 
De manier waarop Facebook en andere sociale media leven 
van het leven van hun gebruikers en steeds nieuwe manieren 
ontwikkelen om beslag te leggen op hun privacy, is misschien 
een goed voorbeeld van datgene waarop McLuhan onze aandacht 
wil vestigen.
Samengevat: McLuhan stelt niet alleen dat de media door het 
overprikkelen van een of verschillende van onze zintuigen een 
geïntegreerde waarneming van de realiteit onmogelijk maken 
en ons aldus blootstellen aan gevaar,6 hij gaat zelfs zover 
dat hij expliciet suggereert dat door het omhelzen van nieuwe 
technologische ontwikkelingen de gebruiker ervan tot slaaf 
gemaakt wordt. Die idee staat niet zo ver van de oude Bijbelse 
wijsheid over het effect van afgodsbeelden op hun aanbidders: 
ze zuigen het leven uit diegenen die erin geloven. McLuhan 
citeert zelfs psalm 113 in dit verband:

4  M. McLuhan, Understanding   
 Media, Routledge, New York 1964,  
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5  Op. cit., p.51
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Hun afgodsbeelden zijn van zilver en goud,
vervaardigd door gewone mensen.
Ze hebben een mond, maar zeggen geen woord,
ze hebben ogen, maar zien niet,
ze hebben oren, maar horen niet.
[...]
Degenen die de beelden maakten, zullen ooit als hen worden,
ja, zo gaat het ook met ieder die op die beelden vertrouwt.

In plaats van te vertrouwen op een beeldenstorm die de 
afgodsbeelden moet vernietigen, rekent McLuhan op de 
creativiteit van de kunstenaars.

De ekphrasis van de kunstenaar
In Hybrid Energy, stelt McLuhan dat we het tegengif voor de 
intoxicerende effecten van de technologie kunnen vinden in de 
artistieke en literaire praktijken van de moderne tijd:

Kunstenaars die werkzaam zijn op uiteenlopende terreinen 
zijn altijd de eersten om te ontdekken hoe het ene medium in 
staat is de kracht van een ander vrij spel te geven. ... De 
hybridisering van of de ontmoeting tussen twee media is een 
moment van waarheid en openbaring waaruit een nieuwe vorm 
wordt geboren. Want de parallel tussen twee media leidt ons 
naar de grens tussen twee vormen die ons met een klap wakker 
schudt uit de bedwelming van Narcissus. Het moment dat twee 
media elkaar ontmoeten is een moment van vrijheid en van 
bevrijding uit de alledaagse bedwelming en verdoving die ons 
opgedrongen wordt door onze zintuigen.7

De ontmoeting van verschillende media mag niet verward worden 
met het begrip multimedia: de versmelting van verschillende 
media in een virtuele vorm die al deze media integreert. Die 
ontmoeting van verschillende media kan evenmin gereduceerd 
worden tot wat men in de schone kunsten “mixed media” noemt: 
de materiële samenvoeging van verschillende media in één 
enkel object. Wat we wel bedoelen met de ontmoeting van 
verschillende media, is de integratie van de vorm van één 
of meerdere media in elkaar in een artistiek en conceptueel 
proces. Als voorbeelden daarvan noemt McLuhan het gedicht 
The Love Song of J. Alfred Prufrock van T.S. Eliot, waarna 
hij het onder andere heeft over de vormen film en jazz, of 
de herwerking van Chaplins personages in het personage van 
Leopold Bloom in Ulysses van Joyce.
Historisch werd dit soort van poëtische verwerking ekphrasis 
genoemd. Hoewel de term meestal verwijst naar “de verbale 
representatie van een visuele voorstelling,8 mag ekphrasis 
niet verward worden met een louter verbale beschrijving 
van een visueel of auditief beeld (muziek). In strikte zin 
verwijst ekphrasis naar de mogelijkheid om formele elementen 
van het beeld te herwerken en over te brengen in een verbale 
vorm. Wanneer dit betrekking heeft op teksten – wanneer 
we ons dus begeven op het terrein van de literaire kritiek 
en de semiotiek – spreken we over intertekstualiteit. 
De Fluxuskunstenaar Dick Higgins introduceerde de term 
intermedia in de jaren zestig en vandaag de dag wordt de 
term intermedialiteit gebruikt om uit te drukken dat er een 
parallelle dynamiek bestaat tussen de media in het algemeen, 
d.w.z. niet enkel tussen teksten.9
Sterke verbale, visuele en auditieve beelden bewegen zich heen 
en weer tussen de media. Volgens McLuhan gebeurt die gerichte 
migratie, die beweging heen en weer, niet enkel op het niveau 
van de inhoud, maar speelt ze een nog belangrijker rol op 
het niveau van de structuur. Het is precies deze beweging 
die een strategie kan zijn om de bedwelmende effecten van de 
media ongedaan te maken. En het is de taak van kunstenaars 
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om manieren te vinden om daarin te slagen. De reden dat die 
intermedialiteit ons wakker schudt uit onze verdoving, is dat 
ze ons blootstelt aan de naakte media als dusdanig, die zich 
niet meer kunnen verbergen achter te boodschap. Vandaar ook de 
beroemde uitspraak van McLuhan: “The medium is the message.” 
In plaats van te verzinken in een trance, worden we gedwongen 
om na te denken en om het effect van de intermedialiteit te 
begrijpen. Dat effect zouden we kunnen omschrijven als een 
vorm van cognitieve verrassing: iets dat echt onverwacht komt 
en toch toegankelijk is, en tegelijk onze denkpatronen door 
elkaar schudt en het mogelijk maakt om betekenis grondiger te 
benaderen.
In de mate dat de constructie van virtuele omgevingen, 
situaties en interacties, met of zonder hulp van digitale 
technologieën, gebruikt wordt om die cognitieve verrassing 
te bewerkstellingen, werken we niet voor het virtuele, maar 
werken we ons door het virtuele heen. Als het louter de 
bedoeling is om schijnbeelden van de werkelijkheid te creëren, 
wordt de verrassing gereduceerd tot het perceptuele niveau 
waarbij we enkel waardering hebben voor het illusoire effect 
dat wordt gegenereerd.

Bij de voorbereiding van deze tentoonstelling hebben we 
gezocht we naar een specifiek soort intermedialiteit en 
cognitieve verrassing die te maken had met een materiële en 
conceptuele vorm van research in de kunst – een research 
dat werkt via het medium schilderkunst en dat een vorm van 
verzet inhoudt tegen een generatie van virtuele environments, 
hedendaagse trompe-l’oeils and artificiële hersenschimmen. Vaak 
is dit onderzoek bedoeld om andere kunstwerken en vormen van 
cultuurproductie in het spel te brengen. In al deze gevallen 
kan het virtuele opgevat worden als adjectief; het verwijst dan 
naar de poging om de virtuele aanwezigheid te vatten van deze 
andere kunstwerken en cultuurproducten in de geselecteerde 
schilderijen. Joris Van de Moortel gaat zelfs zover dat hij 
een geanimeerde virtuele tentoonstelling maakt; de materiële 
setting daarvan laat hij vervolgens afbranden in het echte 
leven. Het volledige proces van dit werk wordt gedocumenteerd 
in een videoinstallatie die zelf ook speelt met virtualiteit. 
Dat perspectief geldt echter niet voor alle werken op de 
tentoonstelling. De schilderijen van Thomas Mazzarella 
bijvoorbeeld, beelden schijnbaar virtuele environments uit, 
waarin digitale schermen en monitoren een onderdeel van de 
setting zijn. Een dergelijk verdubbelend effect evoceert 
misschien situaties die vaak voorkomen in online virtuele 
environments, bijvoorbeeld in Second Life, maar de esthetiek 
van Mazzarella is radicaal anders: hij confronteert de 
toeschouwer met een beeldentaal die hem of haar positioneert 
buiten het beeld. Dat is een scherpe tegenstelling met het 
onderdompelende karakter van digitale virtuele environments.
Er zijn veel voorbeelden van kunstenaars die werken met 
technologische materialen, waarbij ze die materialen zichtbaar 
maken en een kortsluiting veroorzaken met de normale manier 
waarop die materialen gebruikt worden. Walter Swennen gebruikt 
een parabolische satellietantenne als een artistiek oppervlak. 
Hij bewerkstelligt op die manier een semiotische transformatie: 
een instrument dat bedacht werd om een digitaal signaal te 
ontvangen verandert in een medium met een artistieke inhoud. 
Het Portret van Carsten Nicolai illustreert eenzelfde soort 
kortsluiting van een medium. Nicolai neemt een videoband met 
een opname van een niet nader genoemd personage en spant de 
tape op een groot schilderdoek. Op die manier transformeert 
hij het oppervlak in een soort absordberende spiegel voor 
alles wat zich voor het doek bevindt.



Virtual Insanity, Deel 2
De film Taxi Driver (1976) van Martin Scorsese gaat over een 
eenzelvige oorlogsveteraan die het pad bewandelt dat naar de 
waanzin leidt – een waanzin die door de pers paradoxaal genoeg 
verward wordt met heldendom. Dat maakt van de film een portret 
van virtuele waanzin. Het keerpunt in de film, afgebeeld in 
het schilderij van Johannes Kahrs met de titel 93’09”, komt 
net na de mislukte moordpoging door de protagonist Travis 
Bickle (Robert De Niro). Hij verschijnt in zijn kamer met 
naakt bovenlijf, slikt een handvol “pillen” die hij doorspoelt 
met wat bier lijkt, net voor hij terug naar buiten trekt om 
Iris te bevrijden, een kindprostituee met wie hij vriendschap 
gesloten heeft. Dat moment van roes markeert de omslag van de 
maatschappelijke status van Bickle: van potentiële moordenaar 
die door iedereen veracht wordt voor de moordpoging op 
een presidentskandidaat verandert hij in een held die een 
kindprostituee bevrijdt. Het is een korte scène, maar ze blijft 
hangen in het visuele geheugen van ieder die de film gezien 
heeft. De scène fungeert als een meta-afbeelding, omdat De 
Niro een nieuwe rol krijgt aangemeten in de film, terwijl hij 
in feite essentieel dezelfde blijft en ook wat hem drijft even 
gewelddadig blijft.
Een verhelderend moment eerder in de film biedt een voorbeeld 
van intermedialiteit. Vooraleer hij tot waanzin vervalt, was 
Travis verliefd geworden op Betsy, een mooi meisje dat werkt 
voor de verkiezingscampagne van senator Charles Palentine, de 
presidentskandidaat op wie Travis het later voorzien heeft. 
De dag dat Travis en Betsy elkaar ontmoeten, overreedt hij 
haar om een kop koffie met hem te drinken. Travis is erg open 
over zijn gevoelens voor haar en slaagt erin haar aandacht te 
trekken. Ze vertelt hem dat hij haar herinnert aan “een song 
van Kris Kristofferson, ‘He’s a prophet and a pusher, partly 
truth, partly fiction, walking contradiction.’” Travis reageert 
beledigd: “You saying that about me?” Betsy repliceert: “Not 
the part about the pusher, but the part about the walking 
contradiction.”
De song van Kristofferson horen we niet in de film. Hij is 
enkel virtueel aanwezig om het personage van Bickle te 
conceptualiseren – “partly truth, partly fiction” en om de 
feiten die aan de basis stonden van Taxi Driver te onthullen: 
de film was geïnspireerd door een echte moordpoging op 
presidentskandidaat George Wallace in 1972 door Arthur Bremer. 
De moordpoging mislukte, maar Wallace bleef wel voor de rest 
van zijn leven gehandicapt. Veel details van het karakter van 
Bickle en wat betreft de feiten in de film werden ontleend 
aan fragmenten van het dagboek van Bremer, dat in 1973 
gepubliceerd werd onder de titel An Assassin’s Diary. Ironisch 
genoeg keerde dit geval van intermedialiteit terug als een 
boemerang naar de werkelijkheid toen de man die Ronald Reagan 
wou vermoorden in 1981 vertelde dat zijn daad ingegeven werd 
doordat hij wou indruk maken op de tieneractrice Jodie Foster, 
die de rol van Iris speelde in Taxi Driver.
Ook het schilderij Medusa van Marcel Berlanger brengt ons 
bij een filmscène, namelijk uit de remake van King Kong (2005) 
door regisseur Peter Jackson. Het personage van Anne Darrow 
(gespeeld door Naomi Watts), is compleet over haar toeren 
wanneer ze probeert te ontsnappen aan een Tyrannosaurus 
rex. Haar panische angst slaat langzaam om in een gevoel van 
verrassing en ten slotte opluchting, wanneer ze zich realiseert 
dat Kong gekomen is om haar te redden. Er is echter één moment 
dat haar blik gevangen is tussen deze twee emoties en dat is 
het moment dat Berlanger portretteert. Als je goed kijkt, zie 
je dat haar ogen de cinematografische illusie verraden: haar 
ogen weerspiegelen de lichten van de camera’s die haar filmen. 



Dat wekt de suggestie dat ze niet echt lijfelijk aanwezig is in 
de scène die we in de film zien, maar dat ze er enkel virtueel 
is – iets wat meer en meer het geval is met acteurs, dankzij 
de digitale technologieën. Het schilderij verwijst naar die 
virtuele illusie, maar extrapoleert ook haar personage vanuit 
die context en herwerkt het effect van haar personage onder de 
titel Medusa.
In zijn essaybundel What do Pictures Want? vertelt iconoloog 
W.J.T. Mitchell over het Medusa-effect van beelden: het 
vermogen van beelden om ons te laten stilstaan, om ons te 
verstenen met hun blik, om ons tot een beeld te maken onder 
hun blik: “Het schilderij verlangt ernaar om van plaats te 
verwisselen met de toeschouwer, om de toeschouwer aan de grond 
te nagelen of te verlammen, waarbij hij of zij verandert in 
een beeld onder de blik van dat schilderij. Dat zouden we het 
Medusa-effect kunnen noemen. Het Medusa-effect is misschien 
het beste bewijs dat we hebben dat de kracht van beelden 
en van vrouwen vorm en gestalte krijgen doordat ze elkaar 
voeden, en dat dit een model is van zowel beelden als vrouwen 
dat verwerpelijk, verminkt en gecastreerd is.”10 We hebben 
het verderop nog over de band tussen beelden en castratie. 
Het schilderij van Berlanger belichaamt dus letterlijk de 
verlammende vrouwelijke blik. De perforaties van het doek 
suggereren misschien de noodzaak om zich teweer te stellen 
tegen die blik door het beeld te verminken.
Remakes van films kunnen niet beschouwd worden als voorbeelden 
van intermedialiteit, maar er is een scène in de eerste 
King Kong uit 1933 die een dialoog aangaat met de scène die 
Berlanger uitbeeldt. Nadat Kong van het fictieve Schedeleiland 
in het midden van de Stille Oceaan naar New York werd 
gebracht, wordt hij geketend tentoongesteld in een van de 
grootste theaters van de stad als een achtste Wereldwonder. 
Wanneer de meute fotografen foto’s van hem begint te nemen, 
wordt hij tot waanzin gedreven door de lichtflitsen. Hij 
bevrijdt zich en zoekt een toevluchtsoord bovenop de Empire 
State building, waar hij aan zijn einde komt. Een beter 
voorbeeld van tot waanzin gedreven worden door de media is 
nauwelijks denkbaar. Paradoxaal genoeg is deze situatie het 
omgekeerde van wat zich voordoet in Taxi Driver: In die film 
herkennen de media de waanzin van Bickle niet, of verkiezen ze 
er geen acht op te slaan.
Het schilderij Zonder titel (Portret van Alessandro Moreschi) 
van Matteo Fato toont ons letterlijk een portret van 
een gecastreerd beeld. Moreschi was de laatste beroemde 
castraatzanger en de enige van wie we nog plaatopnames hebben 
als solozanger. Ze werden gemaakt in de Sixtijnse Kapel in 
1902 en 1904 door de Gramophone & Typewriter Company op wassen 
cilinders, een paar jaar voor de gerenommeerde zanger met 
pensioen ging. Moreschi’s virtuositeit, net als die van de 
meeste getalenteerde castraten, was te danken aan het feit 
dat hij beroofd was van zijn mannelijkheid, een operatie die 
uitgevoerd werd voor hij de puberteit bereikte. De traditie 
om jongens te castreren om als volwassenen de kwaliteiten 
van hun stem te behouden, is een oude praktijk die blijkbaar 
bijzonder veel succes kende in de zeventiende en de achttiende 
eeuw, in het bijzonder in het milieu van de opera. De praktijk 
was echter al op de terugweg tegen het eind van de achttiende 
eeuw en werd ten slotte compleet uitgebannen in de loop van de 
negentiende eeuw. Er schuilt in elk geval nogal wat ironie in 
het feit dat woorden als “virtuoos”, “virtueel” of het Engelse 
“virtue” (deugd) alle afstammen van het Latijnse vir, man. In 
het schilderij van Fato hangt een deel van het doek over de 
lijst – het is niet strak opgespannen op het schildersraam. 
Het deel dat over de lijst hangt, komt overeen met het deel 
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van Moreschi’s lichaam dat weggesneden is uit de lijst: 
zijn pubis. Fato heeft dat losse stuk canvas gebruikt als 
schilderspalet. Het is Moreschi’s echte en virtuele castratie 
die het schilderij zowel materieel als conceptueel mogelijk 
maken.
Het tweede werk van Fato op de tentoonstelling, eveneens 
Zonder titel, bestaat uit een groep oren die op verschillende 
media geschilderd zijn. Ze “luisteren” allemaal naar het Ave 
Maria van Bach, gezongen door Moreschi. De opname is hoorbaar 
als men het schilderij dicht genoeg nadert. Dit gebied van de 
tentoonstelling is een fysieke ruimte die doordrongen is van 
artistieke vormen van virtualisatie, in tegenstelling tot de 
virtualisatie van de kunst waarover we het in het begin van 
deze tekst hadden.
Hoewel ik me ervan bewust ben dat de bezoeker nog veel meer 
verhalen en reflecties over het virtuele kan verkennen op deze 
tentoonstelling, wil ik besluiten met enkele opmerkingen over 
het schilderij Need for Speed van Wilhelm Sasnal. 
In de jaren tachtig en negentig zagen we de videogames 
verschijnen als de nieuwe virtuele entertainment ruimte. Ze 
transformeerden het domein van het virtuele van een passief 
toekijken in een steeds toenemende lichamelijke participatie. 
Veel critici waarschuwden tegen de verslavende aard van die 
spelletjes en het onderwerp van het schilderij van Sasnal is 
misschien inderdaad een verwijzing naar het verslavende van 
videogames. Op het doek beeld Sasnal een screenshot uit van 
een van de meest succesvolle videogames ooit, namelijk de 
racesimulator Need for Speed, die voor het eerst gelanceerd 
werd in 1994 door Electronic Arts. “Speed” is ook de straatnaam 
voor een van de meest populaire drugs van de jaren negentig en 
zelfs van vandaag: metamfetamines. Naast het speelse rijm in 
de titel van het spel, speelt het videogame waarschijnlijk ook 
met de ambiguïteit van die term.
Volgend jaar zal DreamWorks ter gelegenheid van de twintigste 
verjaardag van Need for Speed een filmversie uitbrengen van 
het spel. Er zijn ondertussen verschillende voorbeelden 
van videogames waarvan een film gemaakt is (hoewel het 
tegengestelde scenario gebruikelijker is). De eerste was Super 
Mario Bros (1993) en meer recent was er Wreck it Ralph (2012). 
Over het algemeen oogsten die filmbewerkingen zeer weinig 
succes en is er weinig intermedialiteit in te vinden in de zin 
waarover we het eerder hadden in deze tekst. Ze hebben meer 
te maken met wat ze zouden kunnen identificeren als marketing 
en de exploitatie van het virtuele. Een dergelijke efemere en 
exponentiële uitbreiding van het virtuele brengt misschien 
veel geld in het laatje, maar het brengt ons ook terug bij 
het refrein van Jamiroquai: “futures ... made of ... virtual 
insanity ...”
Het werk van Sasnal, net als zoveel andere op deze 
tentoonstelling, herinnert ons eraan dat er een tegengif 
bestaat voor de waanzin en de intoxicatie van en door het 
virtuele: het schilderen.

Parijs, 30 maart 2013



Dit derde deel “Via het Virtuele” wil 
geenszins het meest “actuele” van de 
kunstproductie presenteren. Van de meeste 
kunstenaars stellen we zowel “vroeg” als 
actueel werk tentoon en tonen daarmee aan 
dat een bepaalde, “fundamentele” plooi in 
een tijd van sterk veranderende technologie 
en distributie van informatie niet in één 
wenk gebeurt/gebeurde. 
In de tentoonstelling zal er opnieuw werk 
te zien zijn van de vier kunstenaars die 
ook in de vorige luiken aanwezig waren. 
Gerhard Richter weet als geen ander zijn 
schilderkunst te piloteren door digitale 
onderzoekingen te manipuleren op 
basis van één schilderij; onderzoekingen 
die leiden naar een nieuwe, op toeval 
gebaseerde montages van kleurstrepen en 
bijna onzichtbare, ragfijne kleurstreepjes 
die zijn schilderkunst op een ongelofelijke 
manier in dit actuele tijdskader 
problematiseren. 

Daarnaast is er opnieuw een ontwapenend 
en pretentieloos werk te zien van Walter 
Swennen en werd er een juiste keuze 
gemaakt uit het late werk van Raoul De 
Keyser, terwijl de alternerend groen-witte 
strepen van Daniel Buren de context voor 
een derde keer helpen te bepalen van het 
werk dat in Het Kabinet te zien is.
Samen met de curatoren van S.M.A.K. 
en co-curator Nicola Setari - recent 
nauw betrokken bij de zeer invloedrijke 
documenta (13) - werden kunstenaars en 
kunstwerken geselecteerd die een brug 
vormen naar de periode waar het tweede 
deel van “About Waves” ophield. (Het 
tweede deel draaide inhoudelijk rond de 
mateloze honger van kunstenaars naar 
beelden en de behoefte om zich vanaf het 
einde van de jaren zeventig opnieuw bezig 
te houden met het picturaal overbrengen 
van “verhalen”.)

Het spitante drieluik “About Waves” 
is toe aan zijn laatste deel. In dit 
eerste tentoonstellingstriptiek bracht 
Museumcultuur Strombeek/ Gent een 
subjectief overzicht van posities in de 
schilderkunst van de jaren zestig tot nu. 
Het laatste deel, met als titel “Via het 
Virtuele”, is een poging tot reflectie over 
de invloed van het digitale en het virtuele 
op de schilderkunst van vandaag. De 
vraag die gesteld wordt, is in hoeverre 
de schilderkunst beïnvloed is door deze 
ingrijpende en in sociaal en maatschappelijk 
opzicht zeer “geatomiseerde” manier van 
kijken en dito ervaring van de wereld. 
Zoals in de jaren zestig de kunst en de 
distributie ervan grondig veranderden 
onder invloed van de massamedia en 
advertentiestrategieën, is het leven vandaag 
in de ban van digitale toestellen die alles 
onmiddellijk “dichtbij” brengen. We zijn ons 
er wellicht nog te weinig van bewust, maar 
we leven volop in historische tijden, want na 
het uiterst snelle verdwijnen van de analoge 
fotografie, de diapositieven, de vinylplaten 
en vandaag zelfs de cd’s, worden de meeste 
“dragers” voor het overbrengen van beelden 
en geluid digitaal/ onzichtbaar en bijgevolg 
ook veel moeilijker te overzien en (letterlijk) 
bij te houden.

In “Via het Virtuele” wil Museumcultuur 
Strombeek/ Gent deze problematiek 
hoogstens een ruimer publiek forum 
geven met kunstwerken die laten zien 
hoe kunstenaars al dan niet reageren op 
deze uitdagende vormen van ronduit 
revolutionaire beeldvorming en dito 
overdracht.

Via het Virtuele
about WaVes | een concept over schilderkunst
Deel III



Anne-Mie Van Kerckhoven bekleedt in 
dit derde deel een essentiële sleutelpositie. 
Al sinds de jaren tachtig experimenteert 
zij met vooruitstrevende materialen 
en de computer, dit alles “badend” in 
begrippen zoals artificiële intelligentie 
die ze koppelde aan “aparte” literatuur 
over gender, macht, seks en diepe 
beschouwingen over het goede en het 
kwade inherent verbonden met de 
menselijke existentie. Van Anne-Mie 
Van Kerckhoven zullen er, net als van de 
andere kunstenaars, een aantal werken 
getoond worden zodat de bezoeker niet 
alleen wordt geconfronteerd met een 
dwarsdoorsnede van een bepaald artistiek 
“fenomeen”, maar ook van dichtbij kan 
meekijken naar de actuele productie van 
de genodigde kunstenaars.

Substantiële, intieme ensembles worden 
gepresenteerd van de Brusselse kunstenaar 
Marcel Berlanger en van Parijzenaar 
Fabrice Hyber. Die ensembles worden 
aangevuld met zeer fijn uitgekozen 
werken van o.m. Wilhelm Sasnal, Matteo 
Fato, Olaf Holzapfel, Thomas Mazzarella 
en Alice Tomaselli. Nieuwe installaties/
ingrepen werden gevraagd aan Boy & 
Erik Stappaerts, Joris Van de Moortel 
en Angel Vergara. Topstukken uit de 

collectie van S.M.A.K., zoals de werken 
van Carsten Nicolai, Johannes Kahrs, 
Wilhelm Sasnal en Anne-Mie Van 
Kerckhoven worden in de context van 
deze tentoonstelling gereactiveerd of op 
een inspirerende manier geïnstalleerd door 
de kunstenaars zelf.
In het observatorium zullen Rik en Pieter 
Vermeersch dit keer als vader en zoon 
beeldend commentaar geven op wat 
er zich in de tentoonstelling aandient. 
Het architectuurornament van Marion 
Möller blijft ter plaatse en krijgt door de 
wisselende aanwezigheid van andere kunst 
een centraal wordende plaats en betekenis.
“Via het Virtuele” wordt een dynamische 
tentoonstelling met verrassende 
kunstwerken vanuit al even wendbare 
uitgangspunten van kunstenaars die 
hier soms en nog (te) weinig bekendheid 
genieten.

Luk Lambrecht & 
Lieze Eneman

De trilogie “About Waves” wordt opgedragen 
aan Raoul De Keyser.
De titel “About Waves” is geïnspireerd op de 
song “One thing about waves” van dEUS op de 
cd “Following Sea” - de mooiste plaat van 2012!



P.S.

Dat de verschijningsvorm en de gang van “zaken” in onze wereld meer en meer onvoorspelbaar 
wordt, is inmiddels een vaststaand feit. De oude, vertrouwde reproductiemiddelen verdwijnen sneller 
dan we kunnen bedenken en zelfs het natuurlijke licht dat over ons schijnt... wordt vandaag steeds 
meer overbodig bij het produceren van om het even welk beeld dat licht nodig heeft. Met andere 
woorden, zelfs “het licht” wordt een artificieel detail bij de digitale productie van beelden. Hierna 
volgt een fragment uit een tekst, ter verduidelijking, ter overweging en ter “aller” overpeinzing: 

In de digitale wereld worden geluid en beeld, stem en tekst gereduceerd tot oppervlakte-effecten, tot 
gebruiksvriendelijke ‘interfaces’. Binnen de computer – in de hardware – en in het glasvezelnetwerk 
worden alle media uitgedrukt in een gestandaardiseerd, uniform formaat: de binaire getallen. Stem, 
geluid en beeld zijn er herleid tot enen en nullen, want dat zijn de enige gegevens die de computer 
begrijpt. Volgens Friedrich Kittler zal de computer daarom het medium blijken dat een eind maakt 
aan alle andere media; een supermedium dat voorheen gedifferentieerde mediatechnologieën 
en datakanalen re-integreert in één en dezelfde numerieke code. Kittler: “Met getallen is alles 
mogelijk. Modulatie, transformatie, synchronisatie; uitstel, opslaan, verplaatsing; vervorming, 
scanning, ontwerp – een totale mediakoppeling op digitale basis zal het concept ‘medium’ zelf 
doen verdwijnen.” Dat verschillende media in digitale reeksen kunnen worden uitgedrukt, doet 
niet enkel hun onderlinge verschillen eroderen. De digitalisering van muziek, fotografie, video – en 
binnen afzienbare tijd ook televisie en film – leidt er eveneens toe dat deze media ‘virtueel’ worden. 
Woorden, klanken en beelden worden van de ‘actualiteit’ losgekoppeld. Om een geluidscompositie 
of een foto te maken heb je geen behoefte meer aan een echte buitenwereld; beeld en geluid kunnen 
binnenin de computer, op strikt numerieke basis geënsceneerd, bewerkt of getransformeerd worden. 
Dat maakt traditionele, analoge media zoals lucht en licht grotendeels overbodig. De trilling van een 
snaar of het spoor van een naald door een groef is niet langer vereist voor het maken van muziek. 
Laat wat software op je powerbook lopen, druk op een toets en het hele klankenuniversum staat ter 
beschikking. Ook voor het maken van foto’s of films is geen licht of buitenwereld meer nodig: voor 
fotografische of bewegende beelden volstaan computerprogramma’s alleen. Met de computer kun je 
dus muziek creëren, of grafische voorstellingen en animaties maken die enkel en alleen de resultante 
zijn van een reeks bits en een rekenprogramma.

Geciteerd uit:“Het Onzichtbare Medium”, Gert Verschraegen, DWR91



raoul De Keyser

Raoul De Keyser (1930-2012) heeft een stempel 
gedrukt op de schilderkunst in ons land. Dat zijn 
oeuvre niet alleen hier en onder impuls van Frank 
Demaegd (Zeno X Gallery) door liefhebbers 
werd gesmaakt, bewijst zijn breed internationale 
palmares met tentoonstellingen tot in één van 
de meest befaamde galeries ter wereld, David 
Zwirner in New York.
Raoul De Keyser maakte het zijn bewonderaars 
niet gemakkelijk. Vanaf de jaren tachtig maakte 
hij komaf met het veilig stellen/aanhouden van 
een herkenbare stijl van schilderen en zette hij het 
eigenste schilderen permanent een hak. 
Het hele project “About Waves” wordt 
opgedragen aan Raoul De Keyser en in de drie 
delen van dit “concept over de schilderkunst 
van de jaren zestig tot nu” is/was werk van hem 
te zien dat het belang duidelijk maakt van zijn 
picturale productie voor het telkens her-denken 
en her-definiëren van de schilderkunst (an sich), 
die in onze digitale maatschappij moeiteloos 
stand weet te houden als middel tot artistieke 
uitdrukking. 
Na jaren van nauwkeurige analyses en het zich 
proberen eigen te maken van wat vanaf de jaren 
zestig “fundamenteel” veranderde binnen de 
schilderkunst, rijpte de particuliere schriftuur van 
Raoul De Keyser jaar na jaar, reeks na reeks. 
Vertrekkend van het antispectaculaire gadeslaan 

van zijn directe omgeving – alles in en rond zijn 
moderne witte huis in Deinze – elaboreerde 
hij een corpus schilderijen waarin de schrale 
eenvoud van de compositie omgekeerd evenredig 
opgehoogd werd met een uiterst sensibel en 
perfect gedoseerd kleurgebruik.
Het talent van Raoul De Keyser reikt tot in 
het oneindig variëren en “essentialiseren” 
van de werkelijkheid die voor de toeschouwer 
weliswaar abstract oogt, maar voor de schilder 
hoogstens een “ander omgaan” betekende met het 
interpreterend visualiseren van zijn perceptie van 
de werkelijkheid.
In het tweede deel van “About Waves” was het 
prachtige werk “Hellepoort” (1985) te zien; een 
hemelsmooi schilderij waarin de rafelige structuur 
van de twee vuilwitte, parallelle lijnen tegen 
een vaalgroene achtergrond een herinnering 
teweegbrachten aan vroeger werk refererend aan 
de krijtlijnen van een voetbalveld. Maar er was 
meer, in die periode werkte Raoul De Keyser 
ook aan een integratie van een kunstwerk in 
het Brusselse metrostation “Hallepoort”, waar 
hij in de hoofdstedelijke underground een reeks 
schilderijen realiseerde die met een fractie aan 
verbeeldingskracht “een” dynamiek uitdrukte van 
de parallelle lijnen van de metrosporen.
Sporen trekken is wellicht een centraal gegeven 
in het oeuvre van Raoul De Keyser. Hij zoekt 
“lijnen te trekken” teneinde de realiteit te 
“vangen” om vervolgens in dat lijnenspel zijn 



“timbre” aan te brengen door “zijn” ongekende, 
al dan niet gedempte of licht-heldere kleuren 
te verlenen aan het “plan” dat hij puurde uit 
zijn puntgave analyses van de zich aan hem 
aandienende werkelijkheid.

Voor het derde deel, “Via het Virtuele”, zijn wij 
heel vereerd om via de familie De Keyser twee 
kleine belangrijke werken te kunnen tonen in Het 
Kabinet. Het zijn twee mysterieuze schilderijen 
die Raoul De Keyser bedacht als studies en 
omwille van die reden heel dicht in zijn buurt 
hield – wat betekent dat hij er een groot belang 
aan hechtte. 
Dat het om studies gaat, is deels traceerbaar zoals 
bij “No (meeting)” uit 2005 dat later in 2007 
in een ietwat gewijzigde formele constellatie 
het grote, bekende “Meeting” zou worden 
waarin vier “pijlen” alluderen op een bepaalde, 
vormelijke suggestie van een (grafisch) verbeelde 
“ontmoeting”. Het kleinere “No (meeting)” is een 
uiterst precies schilderij waarin Raoul De Keyser 
experimenteert met de grenzen tussen beeld- en 
grondvlak waardoor diepte en illusie in “elkaars 
weg dreigen te lopen” en de pijlen de compositie 
in de visuele realiteit van het picturale houden.
Merkwaardig is de nuance in de titels “No 
(meeting)” uit 2005 en “Meeting” uit 2007. Het is 
alsof Raoul De Keyser worstelde met de publieke 
functie van een kunstwerk. Kunst wordt gemaakt 
om in dialoog te staan met een publiek, maar de 
zichtbare, verwijzende en aantoonbare inhoud van 
het schilderij blijft in het oeuvre van Raoul De 
Keyser oppervlakkig formeel én verder verzegeld 
van elke commentaar.

Het tweede werk Maquette voor “Construct” 
uit 2007 krijgt in hetzelfde jaar partieel een 
concretere vorm in het schilderij “Sino”. Raoul 
De Keyser transponeert daar deels dit vreemde, 
naar architectuur neigende motief in een 
complexe compositie. Het illustreert “hoe” Raoul 
De Keyser zijn artistieke productie ernstig nam en 
heel zorgvuldig te werk ging teneinde embryonale 
ideeën langzaam te laten rijpen - desnoods lang 
te laten “liggen” om op het juiste moment het 
motief uit de lade te halen en uit te schilderen tot 
een voldragen schilderij.

Raoul De Keyser: “Het wachten op een schilderij 
kan ook een welbepaalde spanning , opwinding met zich 
meebrengen. (...) Ik werk nauwelijks met concepten, ik 
veroorloof mij dus ook wel vergissingen. Daarom hou 
ik sommige schilderijen bij die niet goed zijn maar wel 
belangrijk zijn geweest. Ik heb ervan geleerd.”

Raoul De Keyser in gesprek met Bernard 
Dewulf in De Morgen, 2002

GerharD richter

Gerhard Richter (1932) is wellicht en nog steeds 
de meest invloedrijke kunstenaar/schilder van 
onze tijd. Wie het oeuvre van Gerhard Richter 
overschouwt, duizelt van de manier waarop hij 
de idee schilderkunst op een permanente manier 
radicaal onderwierp aan criteria van relevantie 
in het perspectief van de grillig evoluerende 
socio-economische tijd die in zijn formidabele 
carrière op een intense en soms dramatische 
manier een weg vond. Gerhard Richter die een 
academische opleiding genoot in de voormalige 
DDR en die na zijn overtocht naar het Westen 
in 1961 maar al te goed besefte dat een mens 
om “vrij” te kunnen leven en handelen nooit 
gebaat is met het aanhangen van ideologie of 
religie, wist zijn gehele carrière vast te houden 
aan begrippen zoals twijfel, concreetheid en 
toeval. Gerhard Richter is een kunstenaar die 
zijn publiek nooit minachtte door bijvoorbeeld 
de bronnen die aan de basis liggen van zijn 
werk geheim te houden. De fameuze “Atlas” is 
daarvan het magistrale bewijs; alle interessante, 
zelfgenomen foto’s, beelden gevonden in de 
massamedia, ontwerptekeningen en andere 
documenten zijn op een ordelijke manier op 
panelen aangebracht als een panoramisch 
archief – waarvan mettertijd ook een 
aangevulde versie wordt uitgebracht als een 
“open” boek van zijn artistieke productie; 
Gerhard Richter geeft kunstenaarsboeken 
uit waarin hij zijn analytische methodes om 
tot beelden te komen volledig “prijs” geeft. 
Het getuigt van zo een groot respect van de 
kunstenaar voor zijn publiek, aan te wijzen dat 
ook een kunstenaar een gewoon mens is,



“arbeidend” op zoek naar de ultieme 
schoonheid als verzet tegen alle denkbeeldige 
vormen van afbraak en verwaarlozing. Heel 
de carrière van Gerhard Richter bestaat uit 
een gelijktijdig naast elkaar schilderen van 
zogenaamde “bewogen” figuratieve en abstracte 
schilderijen – die hij evenwaardig beschouwt als 
één queeste naar de drijfveren van het artistiek 
bezig-zijn dat – al is het nog zo goed gepland 
– in eerste instantie de maker/kunstenaar zelf 
verrast en woordeloos achterlaat.

Museumcultuur Strombeek/Gent toonde in 
het eerste deel van “About Waves” het meer 
dan indrukwekkende “Pyramide” (1966) en 
in het tweede deel de al even indrukwekkende 
“Stadtbilder” (178-2 & 178-6) uit 1968.

Voor het derde deel zijn we heel fier een recent 
werk te mogen presenteren afkomstig van de 
Studio van Gerhard Richter, “Probe (1/1) zu 
STRIP Nr 923” (2012). Het is een werk uit 
een immens interessante actuele reeks waarin 
Gerhard Richter zijn schilderkunst positioneert 
in de context van het digitale tijdperk waarin in 
de schilderkunst steeds minder de behoefte leeft 
om kwaliteit na te streven, omdat we volgens 
Gerhard Richter “over camera’s en computers 
beschikken die dat beter en sneller doen”. De 
reeks Strip Paintings stelt diepgaande vragen 

over het unieke karakter van een kunstwerk/
schilderij tegen de actuele achtergrond van 
verregaande digitale beeldproductie. Het 
is gewoonweg zeer merkwaardig dat een 
kunstenaar met zo een staat van dienst als een 
witte raaf zeer radicale vragen stelt over zijn 
eigen schilderkunstige productie.

Even kort: het uitgangspunt voor de Strip 
Paintings is Gerhard Richters abstracte 
schilderij “Painting 724-4” (1990) die hij met 
de hulp van software opdeelde/splitste in 12 
opeenvolgende etappes (2, 4, 8, 16, 32, 64, 
128, 512, 1024, 4096). Opgeteld leverde dat 
niet minder dan 8190 strepen en streepjes 
op. Op basis van die 8190 mogelijkheden en 
via de tactieken van spiegeling, herhaling en 
vermenigvuldiging produceert Gerhard Richter 
patronen die allemaal uniek zijn en in se 
“oneindig” in combinatie. De prints op papier 
- de Strip Paintings - worden aangebracht op 
aluminium en vervolgens gepresenteerd achter 
perspex.
Het in deze tentoonstelling getoonde werk 
“Probe (1/1) zu STRIP Nr 923” verschilt alleen 
doordat eenzelfde unieke print werd ingelijst 
achter glas.
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Deze werken leiden tot een fundamenteel 
discours over kunst versus technologie, toeval 
versus geprogrammeerde digitale reproductie, 
artificiële intelligentie versus particuliere 
artistieke beslissingen, artistieke uniciteit versus 
geavanceerde technologische reproductie...
Het wordt met deze reeks duidelijk dat Gerhard 
Richter – op eenzame hoogte – de schilders 
van vandaag een spiegel voorhoudt en duidt op 
de spanning die heerst tussen het traditionele 
medium schilderkunst en de ontwikkelingen op 
het vlak van vooruitstrevende technologische 
middelen die beelden – zonder manuele 
tussenkomst en op een relevante manier – in 
het domein van de schilderkunst kunnen 
binnensluizen.
Deze nieuwe reeks Strip Paintings is het gevolg 
van een permanente research van Gerhard 
Richter omtrent de status van de kleur als 
een niet-symbolische component van de 
schilderkunst. Midden de jaren zestig schilderde 
Gerhard Richter de commerciële kleurstalen 
na die te vinden zijn in de verfwinkel. Tussen 
de vele, vele vakjes kleur (zelfs tot 1024!) die 
zonder hiërarchie zorgvuldig werden ingekleurd 
met rondom een minimale, witte ruimte zodat 
de kleuren zonder verwijzing naar één of 
andere externe werkelijkheid op zichzelf werden 
“afgebeeld”. Deze werken waren een reactie 
op de toen succesvolle (Amerikaanse) Pop Art; 
Richter schilderde net zoals de Pop-artiesten 

“iets” na uit de commerciële consumptie – in 
dit geval kleurstalen. Tegelijkertijd waren deze 
“colors” gericht tegen het neo-constructivisme 
en meer bepaald tegen de educatieve 
kleurentheorie van Josef Albers.
In 1999 realiseert Gerhard Richter als een 
permanent kunstwerk voor de Reichstag in 
Berlijn het meer dan monumentale “Black/
Red/Gold” dat op een abstracte manier 
uitdrukking geeft aan (de kleuren van) de vlag 
van Duitsland. Deze ingreep bestaat uit drie 
enorme opeenvolgende verticale kleurpartijen 
die de volledige hoogte beheersen van de 
indrukwekkende inkom van de Reichstag. Béter 
bekend is het fantastische “Dom Fenster” 
dat Gerhard Richter in 2007 realiseerde in de 
machtige Dom van zijn thuisstad Keulen. Een 
gigantisch glasraam bestaat uit niet minder dan 
11.500 stukjes brandglas gekozen uit 72 kleuren. 
In dit met én in het daglicht gloeiende mozaïek, 
werd de volgorde van de stukjes brandglas 
bepaald door een via de computer gestuurde 
strategie van toeval.

Het wordt duidelijk dat Gerhard Richter zijn 
oeuvre beschouwt als een interactieve index 
die hij in het verloop van zijn carrière herhaalt 
en (vooral) “toetst” aan de veranderende 
noodwendigheden van de tijd.

Wilhelm sasnal

De Poolse in Tarnow verblijvende Wilhelm 
Sasnal (1972) is van de jongere generaties 
wellicht de allerbeste schilder/kunstenaar. 
Weergaloos en zonder veel franjes en omhaal 
schildert hij over de wereld die hem omringt en 
over de “grote” wereld die hem beroert, zoals 
hij dat deed met een reeks schilderijen over de 
gevallen Kolonel Khadafi die letterlijk werd 
afgebeeld als een gevallen hoekig monument. 
Werken uit de S.M.A.K.-collectie waren vorig 
jaar in Strombeek te zien op “Air de Pologne” 
- het was toen al duidelijk dat hij een all-round 
kunstenaar is wiens ideeën een vorm krijgen 
via de meest geschikte middelen zoals video, 
de toe-eigening van internetbeelden, grafiek en 
natuurlijk ook schilderkunst. 



We zijn erg fier in “Via het Virtuele” het werk 
“Need for Speed” (1999) uit de kunstenaars eigen 
collectie te kunnen presenteren. Het is een 
straf werk dat hij zelf algemeen omschrijft als 
“een schilderij dat hij in dat jaar schilderde op 
basis van een computergame om de eenvoudige 
reden dat de hierin voorgestelde wereld hem 
intrigeerde”.

Wilhelm Sasnal vindt het best oké om 
alternerend te schilderen op basis van gevonden 
illustraties uit de massamedia en beelden geplukt 
van het internet.

Het andere werk van Wilhelm Sasnal “77” uit 
2007 is een atypisch schilderij waarin “77” 
alludeert op het sterfjaar van Elvis Presley 
waarover Wilhelm Sasnal ook een prachtige 
video maakte gebaseerd op o.a. beelden van 
Elvis’ laatste publiek concert.

Daniel buren

Het werk van de Franse kunstenaar Daniel 
Buren (1938) bleef en blijft gedurende de 
drie delen van de trilogie “About Waves” 
ongewijzigd. Het werk “Papiers collés blanc 
et vert, travail in situ, 2013, Cultuurcentrum 
Strombeek” blijft een visuele aanwezigheid 
die de perceptie van de andere, omringende 

werken beïnvloedt en letterlijk met de gedachte 
confronteert dat alle kunst in se decoratief is 
of wordt. Daniel Buren die reeds heel lang 
het “aanplakken” van zijn perfecte 8,7 cm 
papier beschouwt als een schilderkunstige 
“act” blijft een noodzakelijke kunstenaar die 
via een soort esthetisch aanlokkelijke nulgraad 
van het schilderen het ervaren van kunst met 
beide voeten op de grond houdt. In “Via het 
Virtuele” wordt het werk van Daniel Buren 
opnieuw in volle zichtbaarheid gepresenteerd 
in de buurt van de schilderkunst van Raoul 
De Keyser, Wilhelm Sasnal én van de 
fundamenteel picturaal-kritische STRIP van 
Gerhard Richter. Burens interventie wordt via 
de omringende context opnieuw opgeladen 
met concrete en tegelijk impliciete betekenissen 
die in volle vrijheid worden gegenereerd door 
de toeschouwer, genietend kijkend met zijn 
achtergrondbagage en nieuwsgierige blik.
De artistieke productie van Daniel Buren 
is al decennia lang “incontournable” om de 
eenvoudige reden dat de aanwezigheid van zijn 
zeer herkenbaar werk een visueel instrument 
blijft dat het denken over (de waan) van de 
hedendaagse kunst in een reëel en nuchter 
perspectief plaatst.



anGel VerGara santiaGo

Het werk van Angel Vergara Santiago (1958) bestaat uit video’s, performances, installaties en 
schilderijen. Al die media wendt de kunstenaar in de eerste plaats aan ten behoeve van zijn onderzoek 
dat zich hoofdzakelijk op de schilderkunst richt. L’homme de la rue (Straatman), het personage dat 
Angel Vergara voor een onofficiële performance tijdens de Biënnale van Venetië in 1988 creëerde, is in 
dat opzicht emblematisch. Verborgen onder een wit doek (het canvas) neemt de kunstenaar akte van de 
atmosfeer in de ruimte en voert er tekeningen en andere kleine handelingen uit die door het doek aan 
het oog van de kijker onttrokken worden - een dwingende reflectie over de kunstenaar, de kunstwereld 
en het kunstpubliek. 
Ook de werken die Angel Vergara sinds het midden van de jaren 2000 maakt, tonen zijn paradoxale 
relatie met de schilderkunst aan, zij het op een nieuwe manier. Door de confrontatie van de 
schilderkunst met het bewegend beeld staat Angel Vergara stil bij het wezen en de fenomenologie van 
het medium. Ook het werk dat hier getoond wordt, moet in die zin begrepen worden. De titel “and 
yes I said yes I will Yes” werd ontleend aan de slotpassage van de roman “Ulysses” van James Joyce. 
Het werk bestaat uit een film en een serie schilderijen die ermee in verband staan. De film vertelt een 
fictief verhaal waarvan de opbouw gebaseerd is op de roman van Joyce. Het gaat om een montage 
van beelden van castings die, zoals in de roman, naast elkaar werden geplaatst, het ene na het andere, 
zonder interpunctie; elke vorm van context of situering werd achterwege gelaten. Vervolgens werd 
over de film een glasplaat aangebracht waarop de kunstenaar de beelden volgt met een penseel. Op die 
manier ontstaan er schilderijen waarvan de identiteit wisselt al naargelang van de manier waarop ze 
gepresenteerd worden: met of zonder de film, als autonoom teken of als spoor, als een figuratieve of 
abstracte voorstelling, ... 
Het zijn die schilderijen die hier getoond worden. De reeks is niet alleen een essentiële reflectie over de 
aard van de schilderkunst, maar ook over de media (en hun betekeniswaarde) in het algemeen en over 
de tijd als een essentieel menselijke conditie.



om cultuurproducten aan de man te brengen en 
uit te leggen.
Walter Swennen beweegt zich als een goudvis in 
de wereld die beeldende kunst wordt; behendig 
weet hij de valkuilen van de tijdgeest te omzeilen 
en zonder finale richting verder te zwemmen 
in een reservoir met oneindig veel beelden, 
indrukken, gedachten en bespiegelingen. Als 
toeschouwer kijk je toe en slaat de verbeelding 
op hol.
Onlangs publiceerde Walter Swennen bij 
Gevaert Editions “I am afraid I told a lie”; een 
heuse opplooibare landkaart waarin de lezer 
naar hartenlust kan navigeren in citaten van 
schrijvers, schilders, filosofen en bevriende 
collega’s van de kunstenaar en die als een 
mentale landkaart de kunstenaar én mens 
“Walter Swennen” typeren.

Johannes Kahrs

De Duitse kunstenaar Johannes Kahrs (1965) 
baseert zijn tekeningen en schilderijen op foto-, 
film- en videobeelden. Dit bronnenmateriaal - 
veelal geïsoleerde beelden uit de politiek, cinema, 
showbusiness en reclame - bewerkt Johannes 
Kahrs door de contouren onscherp te maken en 
er een pastel kleurenpalet op toe te passen. 
Het schilderij dat hier te zien is, toont een 

Walter sWennen

Het werk van Walter Swennen (1946) was ook te 
zien op de twee eerste delen van “About Waves”. 
Zijn picturaal werk is en blijft een tegendraads 
beeldend denken op basis van een filosofische 
kijk op de wereld in combinatie met het abjecte, 
banale en economisch waardeloze dat ons 
omringt. Het motief is voor Walter Swennen een 
alibi om elke vorm van “ernstige” referentie aan 
de kunst te omzeilen; zijn schilderkunst betekent 
een letterlijk omgaan met dingen en fenomenen 
“van voorbijgaande aard”. De kunst pretendeert 
niets, zij presenteert een realiteit die voor 
eenieder een gedachte kan worden.
In “Via het Virtuele” wordt het werk “Nüet 
Klaghe, Nüet Oytleghe” (2001) gepresenteerd. 
Het is opnieuw een sterk ontwapenend 
kunstwerk, gemaakt op een afgedankte 
schotelantenne als een… ironische drager 
omtrent het overbrengen van informatie. 
De keuze van de drager is voor Walter Swennen 
(soms) van belang; hij werkt op gevonden 
materialen die hij al dan niet een beetje bij 
“monteert” alsof de patine ervan een (onder)
deel is van de betekenis van het werk. De haast 
als Oudnederlands klinkende titel/ instructie/
mededeling “niet klagen, niet uitleggen” is niet 
zonder humor, eens deze woorden in de context 
worden gelezen van een “culturele ruimte” 
waarin niet zelden het obligate verlangen heerst 



alice tomaselli

Alice Tomaselli (1982) is een werkend lid van 
het collectief Lucie Fontaine, een “familiaal” 
antwoord op Claire Fontaine, een collectieve 
kunstenaar die vorig te gast was in Strombeek 
in het kader van het project “Down on 
Mainstream”. Collectieven vormen voor 
een kritisch ingestelde jongere generatie de 
perfecte uitweg om zich even te distantiëren 
van de gulzige kunstmarkt; een kunstmarkt die 
vandaag grotendeels bepaalt wat er letterlijk 
en figuurlijk als “waarde” wordt getoond 
in musea en andere min of meer “officiële” 
kunstinstellingen.
In “Via het Virtuele” is Alice Tomaselli te 
gast met één schitterend werk gebaseerd op 
de “chenille-techniek” die heel populair is 
binnen het domein van het kunstambacht. Het 
is een tijdintensief bezig zijn met katoendraad 
dat als finaal beeld sterk doet denken aan een 
onregelmatige variant van een (herkenbaar) 
minimaal kunstwerk. Het langdurig 
arbeidsproces van Tomaselli’s kunstwerk staat 
diametraal tegenover het veelal industrieel 
geproduceerde minimale kunstwerk dat wordt 
gemaakt door competente arbeiders in een 
fabriek. Een minimaal kunstwerk is anoniem 
en vergelijkbaar met een massaproduct, 
gemaakt aan de lopende band. Het werk van 

duidelijk herkenbare scène uit de film “Taxi 
Driver” van Martin Scorcese (1976). Het laat een 
drinkende Robert De Niro in de rol van Travis 
Bickle zien, kort voordat hij erop uittrekt om 
de pooier Sport (Harvey Keitel) om het leven 
te brengen. Aan de hand van de titel 93’09” is 
het mogelijk om het exacte moment in de film 
te achterhalen. Door het ogenblik te onttrekken 
aan het verloop van de film, raakt Johannes 
Kahrs aan de kern van de schilderkunst die 
van nature statisch is. De beeldruimte die 
ontstaat door die onderbreking of stopzetting 
van het beeld, is zijn geprefereerde beeldruimte. 
Bovendien geeft hij dikwijls de voorkeur aan die 
momenten die het drama voorafgaan, zoals ook 
uit dit schilderij blijkt.
Gerrit Vermeiren heeft erop gewezen dat het 
kleurgebruik van Johannes Kahrs doet denken 
aan de kleur van een kneuzing of blauwe 
plek. Net als die kneuzing (die enkel wijzelf 
herkennen als een ‘teken’ van een gebeurtenis in 
het verleden), bezitten de beelden van Johannes 
Kahrs ook een gelijkaardige spanning tussen 
wat we zien en weten; en houden zij zich op in 
hetzelfde spanningsveld tussen heden, verleden 
en toekomst.



Tomaselli daarentegen toont het werkproces, 
blijft humaan en visualiseert letterlijk het 
handmatige uitvoeringsproces. Textiel is altijd 
wel gerelateerd geweest en gebleven met een 
zogenaamd “vrouwelijk” verzet tegen de 
mannelijke hegemonie binnen de maatschappij 
en haar economie. Handgemaakt textiel is en 
blijft uniek en houdt de draad op en “lopende” 
met het imperfecte en met het streven naar een 
zinnelijke en meer zintuiglijke omgang met 
materialen die (kunnen) leiden tot kunstwerken 
die “in zich” een kritisch socio-economisch 
discours insinueren en tegelijkertijd als object 
het oog en de blik verleiden. Dit kunstwerk van 
Alice Tomaselli is een intense oefening in tal 
van bedenkingen die de condities vormen en 
bepalen van een kunstwerk in een tijd waarin 
het begrip “creatieve industrie” meehelpt om 
het sociale weefsel te ontrafelen van de westerse 
“sociaal-verzekerde” samenlevingen.

thomas mazzarella

De Brusselse kunstenaar Thomas Mazzarella 
(1983) behoort tot een generatie kunstenaars 
die opgroeide in het breukvlak tussen de 
20ste en 21ste eeuw. Voor vele van hen is het 
voornaamste referentiekader niet langer de 

kunstgeschiedenis, maar de steeds omvangrijker 
wordende “visuele cultuur”. Zij putten 
vrijelijk inspiratie uit het beeldenarsenaal van 
televisie, film, animatie, tijdschriften, kranten, 
advertenties, computer, de internet, enz. dat hen 
dagelijks omgeeft.
De werken van Thomas Mazzarella zien er door 
hun lineaire tekening en platte perspectief op 
het eerste gezicht een beetje “naïef” uit. Zijn 
esthetiek doet denken aan die van videogames 
van de jaren tachtig en de vroege animatiefilm. 
Uit het werk, ingekleurd met suikerzoete 
kleuren, spreekt een zekere sympathie voor die 
achterhaalde esthetiek van een medium dat in 
toenemende mate fotorealistische voorstellingen 
heeft voortgebracht. In thematiek vormen 
de werken een allegorie van de hedendaagse 
“condition humain”. In treffende, vaak 
ludieke beelden toont de kunstenaar ons de 
absurde, maatschappelijke effecten van de 
groeiende afhankelijkheid van de media, zoals 
de (verregaande) uitwisseling en de daaruit 
voortspruitende verwarring tussen het echte 
leven en het virtuele, de vervreemding, ... en bij 
uitbreiding ook de nietigheid van de mens in 
deze draaikolk van reële en virtuele werelden.



Fabrice hyber

De Franse kunstenaar Fabrice Hyber (1961) maakt haast ongrijpbare kunst in de vorm van tekeningen, 
schilderijen, beelden en sculpturen die ook “het flexibele” en de parallellen aantonen tussen kunst 
en leven. Recent maakte hij in Palais de Tokyo in Parijs een sculptuur van knalrode lippenstift. 
Fabrice Hyber over deze merkwaardige minimale sculptuur: “Lipstick is een soepele stof, zeker in 
grote hoeveelheden. Het materiaal beweegt voortdurend. Dit kunstwerk is nooit volledig af, het blijft 
evolueren.”
Het typeert de kunstproductie van Hyber wiens kunstwerken nogal eens blijven haperen tussen 
tekenen en schilderen; tussen denken en aan ideeën een plastisch gefixeerde vorm te verlenen… Er 
werd al meer gesuggereerd dat zijn schetsmatige en schematische manier van heel snel “werken” doet 
denken aan de soms té belerende manier van Joseph Beuys die zijn ideeën uit de doeken deed met krijt 
op een zwart (school)bord.
Vast staat zeker dat het brede oeuvre van Fabrice Hyber bol staat van straf tot de verbeelding sprekende 
fragmenten geplukt uit een stroom van verbeelding. Fabrice Hyber is een kunstenaar die als het ware in 
een “model-denken” te werk gaat; het voorlopige karakter van zijn beeldend universum blijft staan aan 
de rand van hoe de toeschouwer deze soms zeer frisse en ontwapenende beelden wil gebruiken.
Het visualiseren van het proces van en bij het artistieke denken wordt ook hier, in de werken die in 
“Via het Virtuele” worden getoond, de kern van het kijken en beschouwen. “Flou sur net” (2002) 
is een werk dat zich situeert in zijn langlopend project waarin Fabrice Hyber zich als kunstenaar 
voorstelt/verbeeldt als een “(teddy-)beer” - is dit geen mooie, wrang realistische metafoor voor het 
wederzijdse verlangen van de kunstenaar en het publiek om geliefkoosd en “geknuffeld” te worden? 
... Hyber: “De beer zonder vorm (ik kan niet tekenen) en ik kan hem zien als een Teddybeer in het 
water...”. “Virtuel, le jeu” (2010) is een prachtig werk als eerste schets voor een videogame “the 
c’Hyber” (let op de mooie woordspeling) waarin de vorm helemaal oplost in een virtueel format dat 
eens als “game” volledig gemanipuleerd zal kunnen/mogen worden door het publiek.



anne-mie Van KercKhoVen 

Anne-Mie Van Kerckhoven (1951) wordt beschouwd als een pionier van de nieuwe mediakunst 
in België en een spilfiguur van het cyberfeminisme, dat nieuwe media, cyberspace en het internet 
exploiteert als een alternatieve artistieke (en activistische) vrijplaats. Onder invloed van de 
undergroundscène in België in de jaren ’70 en ’80, die de conventies van seksuele representatie in 
vraag stelde, ontwikkelde Anne-Mie Van Kerckhoven een diepgravend discours rond macht en 
seksualiteit. Vanuit een duidelijk engagement begon zij in die periode beeldmateriaal uit mannenbladen 
te verzamelen op basis waarvan ze tot een pseudo-wetenschappelijke “catalogus” komt die de 
wetmatigheden in de representatie van vrouwen blootlegt. Zo komt zij niet alleen tot een inzicht in de 
term “lust” als oerbegrip, maar ook tot een dwingende reflectie over machtsuitoefening en manipulatie 
door middel van voorstellingen. Van daaruit ontwikkelt zich haar duidelijk herkenbare (anti-) esthetiek 
van digitaal bewerkte en computergekleurde mediabeelden en vormt zich haar referentiekader 
waarbinnen theologische, spirituele, mystieke, occulte, filosofische en wetenschappelijke leerstelsels 
en geloofssystemen tegen elkaar worden afgewogen en elkaar bevruchten, en dat zich tot vandaag 
uitbreidt. 
Dat resulteerde in talrijke grootschalige thematische projecten, zoals “de HeadNurse-cyclus”, een Sex 
en Technologie-project dat tot stand kwam tussen 1995 en 2004, maar ook kleinere projecten, zoals de 
reeks “La Science du Bien en du Mal” die hier getoond wordt. 
Het ensemble van de hier aanwezige werken, geeft een goed beeld van hoe Anne-Mie Van 
Kerckhovens werk (inmiddels) is geëvolueerd. Haar recentste werk vertoont een groeiende invloed 
van niet-Europese wereldbeelden na o.a. een verblijf in Shanghai in 2008. Waar het Westen sinds de 
antieke oudheid de scheiding van lichaam en geest dicteert, maakt het Oosterse denken een éénheid 
van lichaam, taal en realiteit. Onder invloed daarvan werd Anne-Mie Van Kerckhovens werk stilaan 
spiritueler en trad er een vergeestelijking op. De lichtbak van 2012-2013 die hier tentoongesteld wordt, 
herneemt de motieven die reeds sinds het prille begin in haar werk aanwezig zijn, maar die zich nu op 
een steeds meer geconcentreerde manier kunnen manifesteren.



wandsculpturen gemaakt van gevlochten hooi, 
een techniek die wij hier vooral kennen uit de 
decoratieve hoek. In “Via het virtuele” is hij 
present met het werk “Nakano Sakaue” uit 
2006/2007. Dit fascinerend werk grijpt terug 
op een periode waarin hij in Japan leefde en 
overweldigd werd door de veelgelaagde (leef)
stad Shinjuku. De vraag wierp zich op “hoe” 
hij aan die indrukken een beeldende “vorm” 
kon verlenen. De beelden zijn volledig digitaal, 
hebben dus niets van doen met een analoge 
kijk op de wereld en “zijn” dus beelden die 
diep “in” de computer zijn geproduceerd. 
Voor Olaf Holzapfel is de perceptie van de 
wereld vergelijkbaar met een “fluïde” realiteit 
temeer omdat onze steden georganiseerd 
worden via pictogrammen, rasters, rationele 
verkeersdrukte... die an sich een “sound” in 
zich dragen. Niet voor niets is Olaf Holzafpfel 
ook zeer geïnteresseerd in design van de 
technocultuur met zichtbare affiniteiten die 
doen denken aan grootstedelijkheid. Mooi dat 
de kunstenaar over deze diffuse waarneming het 
zelf houdt bij een wereld die zich ophoudt in een 
permanente toestand ophoudt van “in between 
situations”.

matteo Fato 

Taalsystemen vormen het vertrekpunt van 
het werk van de Italiaanse kunstenaar Matteo 
Fato (1979). Zijn opvatting is gebaseerd op de 
vaststelling dat elke taal tekort schiet in zijn 
voorstelling van de werkelijkheid, en eigenlijk 
nooit meer is dan een gedeeltelijke en daarom 
onvolledige representatie van de werkelijkheid. 
Vanuit die opvatting ontwikkelde Matteo Fato 
een multimediale artistieke praktijk waarin hij de 
waarde van voorstellingssystemen onderzoekt. 
Zijn opzet is drievoudig. Eerst moeten we 
komen tot een begrip van de voorstelling, 
daarna tot een begrip van de realiteit, en ten 
slotte tot een begrip over de relatie tussen de 
realiteit en de voorstelling ervan. 
Men kan volgens Matteo Fato enkel tot 
een beeld (begrip) van de werkelijkheid 
komen door verschillende standpunten 
en kennisvormen samen te brengen. Die 
perceptie realiseert hij door picturale cycli te 
creëren waarin hij eenzelfde voorstelling in 
verschillende media herhaalt. Deze manier 
van werken is een metafoor voor onze 
gefragmenteerde kenniscultuur. Matteo Fato 
gelooft dat opsplitsing een begrip van de dingen 
ondermijnt. Dat maakt van zijn werk meteen 
ook een politiek statement. Zijn artistieke 
praktijk berust dus op een fundamenteel 
wantrouwen ten opzichte van het beeld. Toch 
resulteert dit niet in een louter pessimistische 
positie, maar in een blijvend constructieve, 
creatieve visie.

olaF holzapFel

De Duitse in Berlijn werkende mid-generation 
kunstenaar Olaf Holzapfel (1969) is, op 
uitzondering van een recente tentoonstelling 
in de Brusselse galerie Albert Baronian, in ons 
land niet zo bekend.
Zijn werk is inmiddels een straf vernetwerkt 
oeuvre geworden waarin hij op zoek gaat naar 
een evenwicht tussen het hypertechnologische 
en het traditionele ambacht. Zo verwierf 
hij bekendheid met vrij minimaal ogende 



marcel berlanGer

Het werk van de Brusselse kunstenaar Marcel Berlanger (1965) beweegt zich op de grens van  
de schilderkunst en de fotografie. Zijn hyperrealistische picturale reproducties van fotografische 
documenten zijn een dwingende reflectie over het fotografische beeld. 
Marcel Berlanger ontleent zijn motieven nu eens aan het natuurlijke rijk van planten en dieren, dan 
weer aan het beeldenrijk van media- en filmiconen. De beelden worden gekozen niet alleen omwille van 
hun intrinsiek plastische kwaliteiten, maar ook omwille van de extrinsieke betekenissen die zich aan de 
beelden hechten. Zo evoceren de petroleumvlekken die Marcel Berlanger in de stad fotografeert omwille 
van hun kleurenpracht en vorm, een (in dit geval menselijke) figuur die in zijn geschilderde vorm doet 
denken aan bepaalde iconen uit de kunstgeschiedenis. Het beeld van een verschrikte Naomi Watts, een 
beeld dat Marcel Berlanger aan de filmremake van King Kong van 2005 ontleent, is zoals de titel al doet 
vermoeden, een hedendaagse evocatie van de Medusa – een geliefkoosd motief voor schilders over de 
eeuwen heen. Op een dieper niveau reveleert de zinspeling op deze mythologische figuur, bekend om 
haar blik die in staat was mensen te verstenen, ook een uitdrukkelijk onderzoek naar de machtaanspraak 
van beelden, naar hun “binnen” en “buiten”, alsook naar de onderlinge machtsverhoudingen tussen de 
kijker en het beeld - een pertinent thema in het werk van Marcel Berlanger. 
De gekozen motieven zijn esthetisch mooi en winnen daardoor onmiddellijk de kijker voor zich. 
Door daarentegen het werkproces bloot te leggen - door bijvoorbeeld het reproductieraster zichtbaar te 
laten, zoals in “JACK” en “MACADAM” of door een deel van het schilderij niet in te vullen, zoals in 
“MEDUSA” - legt Marcel Berlanger de constructie bloot die aan de basis van elk beeld ligt. 
Het ensemble dat in deze tentoonstelling te zien is, toont de continuïteit in het creatieve proces van 
de kunstenaar. Sinds 2002 werkt hij hoofdzakelijk met grof geweven, transparante glasvezeldoeken 
als drager voor zijn werken. Op die manier laat hij omgevingsfactoren of elementen zoals licht op het 
schilderij inwerken. De relatie met de omliggende ruimte wordt in sommige schilderijen nog versterkt 
door het aanbrengen van perforaties.



“beeldend” materiaal net zoals de kubisten 100 
jaar geleden de verf inruilden voor de introductie 
van materialen uit de directe omgeving en 
massaconsumptie.

boy & eriK stappaerts

Boy & Erik Stappaerts (1969) maakt kunst 
vanuit een noodzaak de beeldende kracht 
van het beheer van de kleur te koppelen aan 
reflecties over de mentale staat van “zijn” van 
de toeschouwer in combinatie met het oproepen 
van een situationele context die het ervaren 
van kunst “kan” verhevigen. In “Via het 
Virtuele” wordt een zielsmooie monochrome 
wandschildering gecombineerd met een 
transparante folie met een repetitief patroon en 
een monumentale Conflict Painting.
De reeks Conflict Paintings maakt deel uit van 
Stappaerts’ Pentagronium. Dit is een virtuele 
werkplek en archief waarin verschillende 
relaties die een invloed hebben op zijn 
dagelijkse emotionele verkeer centraal gesteld 
en geanalyseerd worden. De computersoftware 
wordt gebruikt als slijper om op die manier 
de ‘technische’ tekening (persoonlijke 
ontleding) van nog dichterbij te bekijken en te 
onderzoeken.

carsten nicolai

De Duitse kunstenaar Carsten Nicolai 
(1965) maakte in S.M.A.K. in 2005 een zeer 
tijdsgevoelige tentoonstelling gebaseerd op de 
zogenaamd “technologische” vrijheid van het 
zich toe-eigenen van afgedankte elektronische 
apparatuur. 
“Elke installatie van Carsten Nicolai draait rond 
de visualisatie van geluid, de ene keer van een 
‘golf’, de andere keer van een frequentie”, nog 
een andere keer “laat hij het resultaat over aan 
het toeval onderhevig aan de wetten van de 
chaostheorie”. 
In het werk “Portrait” (2004) dat hier wordt 
getoond “gebruikt de kunstenaar de magnetische 
band om het onzichtbare geluidssignaal dat door 
die band wordt gedragen, te tonen. De verticale 
banden zijn heel dicht tegen elkaar aangebracht, 
waardoor het lijkt alsof het om een welbepaalde 
structuur gaat”. 
Het is een straf werk omdat het alludeert op 
een soort techno-monochromie, een werk dat 
zich in deze context zeker aandient als picturale 
variant gemaakt van blinkende magneetbanden 
die inmiddels behoren tot het archief van 
geluidsoverdracht.
Dit kunstwerk is als een verstomd 
“sprekend” werk waarbij de nutsfunctie van 
de magneetbanden wordt gerecycleerd tot 
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In Stappaerts’ werk worden grenzen afgetast, 
een grenswachter is er niet. Men wordt 
aangespoord tot non-conformisme en vrije 
wil. Boy & Erik Stappaerts dient aan, U als 
toeschouwer kiest en stelt samen, gedachten 
worden beelden, een ambitieuze sociale 
interactie, mooi, zuiver en verleidelijk…
We bevinden ons sinds enige tijd in een 
kantelbeweging waarbij allerlei artisanale en 
analoge objecten verder evolueren naar een 
digitale beeldcultuur. Boy & Erik Stappaerts ziet 
zijn werk als een moment/monument van deze 
kantelperiode.
De Conflict Paintings vertegenwoordigen 
een organisatievorm, een onafzienbaar veld 
van verwante voorstellingen. Heldere kleuren 
krijgen hierin een zedelijke beoordeling, ze zijn 
eventueel onschuldig, bescheiden en teder of 
wreed, harteloos en jaloers. De toeschouwer 
wordt aangezogen in een kleurendimensie en 
tast zo zijn innerlijke wereld(beeld) af.
Door de industriële afwerking en “gepolijstheid” 
verwordt het werk tot een spiegel waarmee 
men kan verdwalen in associaties. Boy & Erik 
Stappaerts streeft naar een hoogst persoonlijke 
uitdrukking van het individu en een situatie 
waar “uitwisseling” plaats kan vinden.
Het conflict is het heerlijk ogend begin van een 
rijpings- en begrijpingsproces dat niet te vatten 
of te beheersen valt.

Joris Van De moortel

Joris Van de Moortel (1983) is niet meteen een 
schilder; hij maakt kunst vanuit een dampende 
drive waarin niet zelden experimentele muziek, 
architectuur en op het eerste gezicht achteloze 
objecten worden samengevoegd tot ongerijmde 
constellaties. De kunst van Joris Van de Moortel 
volgt het ritme van de hartslag en dat wordt 
zichtbaar in de haast swingende manier waarop 
hij als kunstenaar connecties monteert/realiseert 
en zonder hiërarchie (veelal) “losse” installaties 
bouwt met ingrediënten die inhoudelijk 
scheerlings langs de perifere (bij)gedachten van 
het (bruisende) leven schuren. 
Voor “Via het Virtuele” bouwde hij een 

installatie met een “zelfportret” en een 
interventie waarin een virtuele “voorstelling” 
van een tentoonstelling tot de ideële visuele 
(ver)beelding wordt gebracht via een model-
architecturale setting opgehoogd met “fast-
recorded” videobeelden. Een zinnenprikkelende, 
virtuele propositie van een denkbare, ideale 
tentoonstelling is het voorlopige gevolg.

Joris Van de Moortel:
“Het virtuele als één grote droom, een film ook, waarin 
het ongrijpbare... het iets naar een andere vorm, realiteit 
of beeld toe, welke haast automatisch leidt tot een clash 
van deze beelden en voorstellingen. Door de gelaagdheid 
aan verschillende media, van beeld en geluid, is het quasi 
onmogelijk om tot één beeld te komen… Het is niet 
eenvormig, niet gepland, maar vormt veeleer een veelheid, 
een broeierige volheid met een verspreide focus, een 
schizofrene focus ook, welke onvermijdelijk weer lijdt tot 
een crash.. Ik hou er wel van… het leidt tot improvisatie, 
experiment, onduidelijkheid, en verspreidt vooral stof 
in plaats van het op te zuigen, de zaaier, de kiem tot 
verwarring en pil tegen verstarring...”.



Marcel Berlanger
JACK 
2009
Courtesy Marcel Berlanger,  
Galerie Rodolphe Janssen

Marcel Berlanger
KATE
2009
Courtesy Marcel Berlanger, 
Galerie Rodolphe Janssen

Marcel Berlanger
CORSAIRE
2012
Courtesy Marcel Berlanger,  
Galerie Rodolphe Janssen

Marcel Berlanger
MEDUSA
2012
Courtesy Marcel Berlanger,  
Galerie Rodolphe Janssen

Marcel Berlanger
MACADAM
2013
Courtesy Marcel Berlanger,  
Galerie Rodolphe Janssen

Raoul De Keyser
“NO” (meeting)
2005
Privécollectie

Raoul De Keyser
Maquette voor “Construct”
2007
Privécollectie

Matteo Fato
Senza titolo (ritratto di  
Allesandro Moreschi 1858/1922)
2012
Courtesy Matteo Fato,  
Jerome Zodo Contemporary

Matteo Fato
Senza titolo 
2012
Courtesy Matteo Fato,  
Jerome Zodo Contemporary

Matteo Fato
Senza titolo 
2012
Courtesy Matteo Fato,  
Jerome Zodo Contemporary

Matteo Fato
Senza titolo 
2012
Courtesy Matteo Fato,  
Jerome Zodo Contemporary

Olaf Holzapfel
Nakano Sakaue – Großer Garten
2006
Courtesy Olaf Holzapfel, Galerie 
Gebr. Lehmann, Dresden/ Berlin 

Fabrice Hyber
Virtuel, le jeu
2012
Courtesy Fabrice Hyber

Fabrice Hyber
Flou sur net
2002
Courtesy Fabrice Hyber

Fabrice Hyber
Miragique
2003
Courtesy Fabrice Hyber

Fabrice Hyber
Miragique 
2009
Courtesy Fabrice Hyber

Johannes Kahrs
93’09”
1997
Collectie S.M.A.K.

Thomas Mazzarella
Sans titre
2011
Courtesy Rossicontemporary

Thomas Mazzarella
Sans titre
2011
Courtesy Rossicontemporary

Thomas Mazzarella
Sans titre
2010
Courtesy Dhr. en Mevr. Blervacq-
Sleszinska, Brussel

Thomas Mazzarella
Sans titre
2011
Courtesy M. Escarmelle, Bergen

Carsten Nicolai
Portrait (anti-reflex version)
2004
Collectie S.M.A.K.

Honoré d’O
The quest
2005
Honoré d’O, voor alle duiven  
op San Marco plein een masker 
(uit: The Quest), 2005

Gerhard Richter
Probe (1/1) zu STRIP Nr. 923
2012
Courtesy Gerhard Richter

Angel Vergara Santiago
and yes I said yes I will Yes
2012
Courtesy Angel Vergara

Wilhelm Sasnal
Need for Speed
1999
Courtesy Wilhelm Sasnal, 
Pawel Gardynik

Wilhelm Sasnal
77 
2007
Collectie S.M.A.K.

Boy & Erik Stappaerts
Conflictpainting 010  
Structuur 018   
2013
Courtesy Boy & Erik Stappaerts

Walter Swennen
Nüet klaghe, Nüet oytleghe
2001
Privécollectie

Alice Tomaselli
Tecnique # 1: chenille
2012
Courtesy Alice Tomaselli,  
Galeria Sabot

Joris Van de Moortel
Participant with limited 
responsibility (front & back)
2012-2013
Courtesy Joris Van de Moortel

Anne-Mie Van Kerckhoven
La Science du Bien et du Mal
1999
Courtesy Anne-Mie   
Van Kerckhoven, Zeno X Gallery

Anne-Mie Van Kerckhoven
Place = Intelligence + Color / 
Consciousness : Time
2012
Courtesy Anne-Mie   
Van Kerckhoven, Zeno X Gallery

Anne-Mie Van Kerckhoven
Axioma van Maria de Jodin
1988
Collectie Vlaamse Gemeenschap, 
langdurige bruikleen S.M.A.K.
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OBSERVATORIUM: pieter/riK Vermeersch

De uitnodiging aan Pieter Vermeersch (1973) kantelde in een coproductie met zijn “Pa” Rik Vermeersch 
(1949). Een generatieoverschrijdend nadenken over het “digitale” is hiervan het gevolg. Pieter Vermeersch 
“bericht”:

Het digitale denken in het werk van mijn vader situeert zich op twee niveaus. Het eerste is het gebruik 
van de hoofdkleuren (rood, geel, blauw) om een schilderkunstig beeld op te bouwen. Deze elementaire 
bouwstenen laten ons toe om alle kleuren aan te maken, maar zijn tegelijk niet meer deelbaar.
Deze vaststelling loopt parallel met het binaire systeem waar 0 en 1 niet deelbaar zijn maar de bouwstenen 
voor de realisatie van alle informatie. 
Het tweede niveau heeft betrekking op het beeld zelf. In het verknippen van fotografische beelden (uit 
magazines) deelt hij het beeld op tot op een grens waar representatie (figuratie) nog net genoeg aanwezig is 
én balanceert tussen verschijnen en verdwijnen. Het gaat als het ware om figuratieve beelden net voor het 
stadium van de abstractie. Het opsplitsen van een beeld tot op de “fundamentele” (elementaire) grens.

Een antwoord op het artistiek onderzoek van mijn Pa “kan zijn” dat ik een print aan de achterkant van 
“het observatorium” hang waarbij het opzoeken van die grens ook aanwezig is. Door middel van mijn 
Iphone registreer ik een bepaalde visuele realiteit van zeer dichtbij. Het betreft “een kijken” naar de dingen 
tot heel dicht op het oppervlak, tot op een (stand)punt waar het apparaat de registratie niet meer voor 
en bij elkaar krijgt. Het is vergelijkbaar met een soort introspectie van het benaderde onderwerp/object 
die tegelijk de introspectie wordt van de digitale machine: het technologische apparaat dat zelf begint te 
interpreteren en maakt de bouwstenen van het beeld zichtbaar. De grens betekent hier de representatie die 
in moeilijkheden komt en verkeert en “abstractie” wordt. 

Een optie met een kleine foto, extra large ingelijst, is één van de kleine foto’s die ik recent toonde in Parijs.
De vingerafdruk met verf of de foto heeft een link met “digit” in het Engels; “digital” in het Frans – wat 
letterlijk betekent “vingerafdruk”...



honoré D’o 
the quest, 2005

Het oeuvre van Honoré d’O (1961) is een dynamisch kluwen dat stoelt op een radicaal begrip van vrijheid. 
Honoré d’O zet zich af tegen het kunstwerk als ‘fetisj’, vandaar zijn streven naar het procesmatige, het 
efemere en het momentane. Zijn werken zijn beweeglijk en kennen geen definitieve vorm. Ze bestaan voor 
het merendeel uit grote, speelse, ruimtevullende installaties. 
In 2005 werd Honoré d’O uitgenodigd om België op de Biënnale van Venetië te vertegenwoordigen. 
Tegen de achtergrond van die historische kunstmanifestatie ontwikkelde hij de installatie “The quest”, een 
reële queeste naar wat kunst is en welke passende vorm zij vandaag kan aannemen. De installatie bestond 
uit objecten en 25 video’s die kriskras in de ruimte waren geplaatst, wat het speurende karakter van deze 
zoektocht articuleerde. 
De video’s die hier worden getoond, zijn een selectie uit de werken die deel uitmaakten van de installatie 
in Venetië en van de gelijknamige tentoonstelling in B.P.S.22 in Charleroi  in 2006. De video’s bestaan 
uit de registratie van korte performances en andere eenvoudige, absurde en ongrijpbare beelden en 
situaties – zoals de volgehouden registratie van een vliegtuigraampje, de eenvoudige, grafische lijn die zich 
vastberaden een weg over het scherm baant of de eenvoudige foto van het bejaarde koppel dat met één 
klik van de muis bewerkt en hersteld wordt – en zijn bewust schetsmatig gehouden. Samen vormen ze 
hoogstens een propositie van wat kunst (de kunstenaar) vandaag kan zijn.



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. 
In een later stadium zal zij tussen 
Gent en Strombeek pendelen, zodat er 
architectuurornamenten ontstaan in de 
gemeenten Merelbeke, Wetteren, Aalst, 
Affligem, Ternat en Asse. Het voltooide project 
zal als één traject worden gepresenteerd waarbij 
de denkbeeldige afstand Strombeek-Gent/ 
Gent-Strombeek concreet wordt.

A BOOK AFFAIR
Neem zeker een kijkje in de mooie “dokterskast” 
aan de inkom van de tentoonstelling waarin een 
fijne keuze van kunstboeken, kunstenaarsboeken 
en/of zeldzame uitnodigingen worden 
gepresenteerd in nauwe samenwerking met 
Christine Vincke van The Land of Nod in 
Oostende.
De publicaties staan steeds en uiteraard in 
relatie met de kunst en de kunstenaars op de 
tentoonstelling in de tento-hal.



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.



nog geconcentreerder dan de vlaamse identiteit, 
naast die van de andere Belgische gewesten, broeit 
de fascinerende wereld van de lokale heimat-cultuur 
waarin de rivaliteit tussen aangrenzende dorpen 
soms zo ver gaat dat ze een soort van stammengevoel 
oproept. we hebben duidelijk nood aan een constant 
“wij-zij gevoel” om niet alleen de ander zijn anders-zijn 
af te bakenen, maar ook om onszelf en onze identiteit 
hier tegenover te kunnen plaatsen en onszelf zo 
beter te kunnen definiëren. Zo proberen we onze 
persoonlijke identiteit steeds verder uit te puren en dit 
kan heel ver gaan (ik als voorbeeld: Mens – westerling 
– europeaan – Belg – vlaming – antwerpenaar – 
ranstenaar – Broechemnaar – van de vorstjens). 
in deze expo gebruik ik werken die verwijzen naar 
mytheconstructies die zouden passen binnen het 
politieke klimaat dat de laatste jaren in België, meer 
bepaald in vlaanderen, heerst.

Wat bedoel je daar concreet mee ?
 
ik doel hier op de permanente drang om zich dingen 
toe te eigenen en dingen af te bakenen van al dan niet 
exotische elementen binnen de zogezegde vlaamse 
cultuur en identiteit. Zo had je bijvoorbeeld de “Bokrijk 
vlaming” die speciaal voor inwijkelingen geschetst 
werd door minister Geert Bourgeois om zich aan de 
hand hiervan in te burgeren of de mythevorming 
rond historische momenten die blijvend wordt 
gepropageerd door conservatieve krachten. Het 
project is een doorgedreven zoektocht naar de manier 
waarop zogezegde “hermetisch afgesloten” culturen 

EXTRAMUROS
Ignace camI
nog tot 7 mei 2013

ignace Cami (1986) studeerde vorig jaar af 
aan de Hogeschool in Hasselt en wist met zijn 
afstudeerpresentatie ferm op te vallen met 
onconventionele werken gebaseerd op begrippen 
zoals nationaliteit en identiteit.

FRAGMENTEN uiT EEN GEANiMEERD GESpREK:

ik vertrek voor mijn werk meestal vanuit de dualiteit 
die ik ervaar binnen mijn eigen Belgische identiteit.
wat versta jij onder identiteit - een op overgeleverde 
ficties amalgaam van pretexten die moeten leiden 
naar een soort “wij-gevoel”?
Onder identiteit versta ik in de eerste plaats de 
context waarin ik ben geboren en opgegroeid en die 
bepalend is geweest voor wie ik ben geworden. ik denk 
dat deze context al dan niet subtiel varieert van plaats 
tot plaats en van gemeenschap tot gemeenschap. 
Daarom geloof ik in een deels bepalende factor. Dit 
leidt wel niet noodzakelijk tot een “wij-gevoel”, ook al 
steekt dit gevoel nogal gemakkelijk de kop op wanneer 
men wordt geconfronteerd met mensen uit een 
andere context.Dat onderscheid benadrukt dan onze 
gedeelde context en stimuleert zo het wij-gevoel ten 
opzichte van de andere. Dit is een fascinerend systeem 
van zelfbepaling dat plaatsvindt aan de hand van de 
verschillen met de andere. Het leuke aan identiteit 
is dat het zich erg laat uitbreiden en toespitsen. Het 
laat zich ook verplaatsen. Dit alles maakt het een zeer 
flexibel onderwerp waarmee ik zowel kan focussen op 
mijn eigen identiteit, nauw of ruim, als op culturen in 
situ.

OOK TE ziEN iN HET CC



Is er geen gevaar dat jouw kunst hier ten dienste 
komt te staan van een voorbijgaand fenomeen?

ik kan je hierin volgen. natuurlijk klopt het, mocht 
mijn werk de uitgangspunten niet overstijgen. Maar 
ik probeer er steeds voor te zorgen dat mijn werken 
meerdere lagen genereren, onder andere om ook 
internationaal staande te blijven met interessante 
beelden of constructies, zowel op technisch als 
esthetisch gebied. voorts handelen de werken ook 
over een meer algemene vorm van mythe, sprookje, 
geschiedenis en cultuur waardoor ze meteen leesbaar 
worden buiten de lokale context die vlaanderen is. 
in onderzoek naar de leesbaarheid van mijn werk 
buiten de Belgische context (lees: bij mensen die niet 
op de hoogte zijn van onze politiek) bleek dat mijn 
werken volgens velen universeel interpreteerbaar 
zijn. een andere verrassende reactie was dat ze 
perfect aansluiten bij de Belgische kunsttraditie 
omdat ze ironie, humor, zelfspot, absurdisme, 
surrealisme en sociaal engagement in zich dragen. 
Goede voorbeelden hiervan zijn de “excalibur-mythe”, 
die ik herwerk als een vlaams sanseveria-zwaard 
dat is ingegoten in een kwarts-achtig object of de 
pratende gaai die een belangrijke leuze uit de vlaamse 
talenstrijd scandeert. Beiden worden gerecycleerd als 
wensconstructies. Deze werken worden aangevuld 
door de tekenreeks “Gratie”. een reeks in gewassen 
inkt en beperkte kleur waarin duidelijke symboliek het 
overneemt door deze onschuldige beelden in relatie te 
bekijken. 

Kunstwerken als een soort rebus zonder exacte 
finaliteit?

ik zie het liever als een rebus die ongewenst een enorm 
gewicht moet dragen. als laatste werk komt hierbij 
de vlaamse vlag, ontdaan van zijn agressief ogende 
leeuw. in dit sterk aan de schilderkunst refererend 
werk probeer ik de vlag te ontmantelen. Maar in deze 
handeling is er sprake van een verlies van identiteit. 
we blijven achter met een gapend gat.

Wat heb je met het begrip globalisme ?
 
Globalisme is natuurlijk een mogelijk antwoord. 
Maar zoals ik hierboven al beweerde is identiteit en 
zelfidentificatie een essentieel deel van de mens. 
Globalisme werkt averechts op de noodzaak van de 
mens om zich steeds verder te definiëren van Mens 
tot Belg tot unieke Leen of jan. Globalisme is een 
antwoord waarin de wereldburger losgerukt wordt 
van zijn wortels en onderling inwisselbaar wordt. we 
blijven achter als ontheemde wereldburgers met een 
existentialistische condition humaine.

worden aangevuld met externe tradities, mythes, 
legendes en andere vormen van geschiedenis als 
gevolg van een nationalistische wensdroom.

Doel je op een bijna breed gedragen onafhankelijk 
Vlaanderen ?

in welke vorm ze dit willen gieten blijft voor mij 
een raadsel. Maar ik geloof sterk dat hun blijvende 
zoektocht naar historische context en mythische 
bijklank een manier is om een onafhankelijk 
vlaanderen voor te stellen als een valide en natuurlijke 
constructie. als kunstenaar lijkt het mij fascinerend 
om op te gaan in deze denkwijze en zelf aan de slag 
te gaan als een fabrikant van wensconstructies. Het 
is voor mij heel belangrijk dat de werken steeds tot 
de verbeelding spreken maar ook zeer duidelijk een 
constructie blootleggen, net zoals het populisme 
zelf werkt (krachtige harde woorden die bij nader 
toezien hol of tegenstrijdig blijken). De constructie 
van het populisme is al lang ontmaskerd maar mensen 
kiezen er wel voor. Dit project is begonnen met het 
idee “O.t. in n.v” waarin ik het Oude testament aan 
vlaanderen wou koppelen alsof het zich hier afspeelt, 
vergelijkbaar met ensors “De intrede van Christus in 
Brussel”, dat ik als uitgangspunt heb gebruikt.

Verklaar dit eens wat nader ?

toen ik een tijd geleden de werken van james ensor 
nog eens bekeek – als een zeer aangename en leerrijke 
ervaring - sprak de absurditeit en het surrealisme 
(beide typische Belgische kenmerken op vlak van 
kunst) van zijn werk “De intrede van Christus in 
Brussel” mij sterk aan. De politieke en sociale 
commentaren in combinatie met deze absurde mythe 
van jezus die onze hoofdstad bezoekt, vond ik een 
zeer explosieve combinatie. ik zie ze dan ook als een 
goed voorbeeld voor mijn eigen wensconstructies. 
ik ging dus oorspronkelijk uit van “O.t. (Oude 
testament) in n.v. (nieuw vlaanderen)” waarin ik een 
vlaanderen wou construeren dat aan de hand van 
mijn wensconstructies zou aantonen dat het Oude 
testament zich hier heeft afgespeeld. verder vond ik 
de vorm van een stoet, zoals te zien op het schilderij 
van james ensor een heel interessant medium om 
kunstenaars visueel/beeldend te laten reageren op de 
situatie waarin België en vlaanderen zich nu bevindt. 
“Dit hoop ik ooit op poten te krijgen in de vorm van een 
zelf georganiseerde kunstenaarsstoet.”
 
een beetje in de zin van Francis alÿs die in new York 
een processie organiseerde naar het mOma ?

ik kende dit werk van Francis alÿs niet, maar de stoet 
die ik in gedachte had zou hier wel iets van “weg 
hebben” en zou volgestouwd zijn met metaforen, 
dubbelzinnigheden en absurditeit. in de tweede 
plaats zou ik graag buiten mijn eigen invullingen ook 
bijdragen willen toevoegen van collega-kunstenaars.



FOTOJAARPROJECT
ann-SOFIe KeSteleYn
3 cities
tot einde juni 2013
sinds 2007 volgt kesteleyn de roodharige tweeling 
Gwendolyn en kimberley. Zonder opsmuk toont zij 
hoe de zusjes zorgen voor elkaar en de talloze dieren 
die zij om zich heen verzamelen. De tweeling lijkt te 
leven in een eigen domein, met de liefde voor elkaar 
als belangrijkste houvast.
kesteleyn leerde de meisjes kennen toen ze tien 
waren en is ze daarna met tussenpozen blijven 
fotograferen. naarmate de zusjes opgroeien, 
veranderen ook de foto’s; het onbevangen spel maakt 
plaats voor toenemend zelfbewustzijn.
De kracht van de fotoreeks schuilt in de goede 
persoonlijke band tussen de fotografe en de tweeling. 
Zij zegt daarover: “De mensen die ik fotografeer en 
ikzelf moeten elkaar vertrouwen. Ook op persoonlijk 
vlak. Dat is de voorwaarde voor een succesvolle 
vertaling van hun leven tot aangrijpend fotografisch 
verhaal.”
an-sofie kesteleyn werkt in de documentaire traditie, 
maar het is niet haar doel de realiteit bloot te leggen. 
als dat al mogelijk is. soms doen de meisjes denken 
aan katten – op sommige portretten kijken ze ons 
recht in de ogen, maar hun blik is ondoorgrondelijk. 
Het mysterie dat tussen hen lijkt te bestaan, wordt 
niet ontsluierd.

an-Sofie Kestelyn in een notendop:

an-sofie kesteleyn (Oudenaarde, 1988) behaalde 
in 2011 haar Master fotografie aan de koninklijke 
academie voor schone kunsten in Gent en werkt nu 
voor de volkskrant. voor de tentoonstelling ‘Young 
Belgian Photographers’, die ook in de Brakke Grond te 
zien was, selecteerde FotoMuseum antwerp haar als 
een van de tien meest talentvolle fotografen van dit 
moment.
Ondertussen is haar werk al een seizoen lang te zien 
in Uw geliefkoosd Cc strombeek !
in de zomer toont an-sofie kesteleyn in vitrines en via 
een projectie in Het kabinet een selectie beelden die 
deels worden opgenomen in een kunstenaarsboekje 
dat speciaal wordt uitgegeven bij dit succesvolle foto-
jaarproject.
Op vrijdag 30 augustus om 20 uur wordt haar project 
feestelijk afgesloten met muzikale acts en een drink!



IN DE WIND
Een kunstenaarsvlag 
hoog op de toneeltoren van het Cc
chrIStOphe terlInDen
“OO-iDw” Oscar Oscar - india Delta whiskey
tot midden september 2013

Christophe terlinden (1969) is geen onbekende in 
strombeek – hij realiseerde in 2002 een opgemerkt 
auditief werk voor de beiaard van de abdijkerk 
(basiliek) tijdens de zomerexpo “Grimbergen 2002”. in 
2009 was zijn werk te zien op de expo “transvisions” 
waarin hij opviel met een muur van nepzonnepanelen 
en met een indrukwekkende gettoblaster in 
de abstract zwarte vorm van de abdijkerk van 
Grimbergen waaruit de aanstekelijke beiaardmuziek 
klonk uit 2002... 

De vlag die hij nu presenteert is heel eenvoudig 
en (één, twee, drie) ontwapenend. Het ontwerp 
kan leiden tot het denkbeeldig vouwen van een 
vliegertje dat nu wappert als “een plan” hoog in de 
ijle strombeek-lucht. “OO – iDw” (Oscar Oscar – 
india Delta whiskey) is het geijkte kenteken voor de 
Belgische vliegtuigen en staat ook vermeld op de vlag 
die zich aandient als een complex patroon van lijnen.

Op de begane grond kan iedereen in de foyer van het 
Cc een postertje meepikken om er zelf een papieren 
vliegtuigje mee te vouwen.  een nieuwe video van de 
kunstenaar - als een handige handleiding - helpt u bij 
de realisatie ervan…

verplaats je dan maar eens (zonder schaamte) in 
de volle vrijheid als een piloot van een ... papieren 
vliegtuigje en verstoor maar even (met liefst 
zichtbaar plezier) de orde van de dag ...

Het project About Waves is opgedragen 
aan Raoul De Keyser 

Design en logo-advies: 
Studio Luc Derycke, Gent 

Bruikleengevers:

De familie De Keyser; Rossi 
Contemporary, Brussel; Gerhard Richter, 
Keulen; Galerie Gebr. Lehmann, 
Dresden; Pawel Gardynik; Jerome 
Zodo Contemporary, Milaan; Dhr. en 
Mevr. Blervacq-Sleszinska, Brussel; 
M.Escarmelle, Bergen

Met dank aan:

Annie Gentils; Norbert Arns; Konstanze 
Ell, Pawel Gardynik; Pascale Balance; 
Frank Demaegd; Charlotte Bonduel; 
Francesco Rossi; Nelson Ross; Barbara 
Meneghel; Dirk Verbiest; Emiliano Battista 
en alle (genereuze) kunstenaars voor het 
uitlenen of produceren van werk, het 
personeel van Cc Strombeek en S.M.A.K.

en in het bijzonder:
Nicola Setari, als inspirerend co-curator

Publieksboekje:

Tekst:
Luk Lambrecht / Lieze Eneman

The Insanity of the Virtual/ De Waanzin 
van het Virtuele, Nicola Setari, redactie: 
Emiliano Battista

Fotografie: Cc Strombeek

Lay-out: Eddie Timmermans



Met steun van

WorDt VerWacht: 

MUSEUMCULTUUR STROMBEEK/GENT 
literatuur en beelDenDe 
Kunst
3 mei 2013 om 20 uur | i.s.m. bibliotheek 
Grimbergen
inkom gratis | graag aanmelden via  
info@ccstrombeek.be
Beeldende kunst is a priori een niet-talige vorm 
van “beeldende” expressie. Wellicht begint de 
verwondering van het zien, daar waar de taal 
eindigt.
Voor de eerste jaarlijkse literaire activiteit van 
Museumcultuur Strombeek/Gent laten we auteur 
peter Verhelst (°1962) aan het woord. Hij 
zal zich laten leiden door een aantal kunstwerken 
uit het derde deel van About Waves, dat inzoomt 
op de schilderkunst van de jaren zestig tot nu. 
Peter Verhelst zal op zijn eigen, “plastische” 
manier vertellen over het onvermogen van de 
taal ten aanzien van een beeldend kunst werk, om 
vervolgens voor te lezen uit zijn eigen literaire 
werk, dat niet zelden geïnspireerd wordt door 
beeldende kunst.

cultuurcentrum
strombeek
grimbergen

© Chris Ward

CuLTuuRCENTRuM STROMBEEK Grimbergen, Gemeenteplein 1853 Strombeek-Bever, www.ccstrombeek.be

Jan hoet
ereconservator S.M.A.K. Gent
Over de waarde en het belang 
van een museale verzameling

zonDaG 5 mei om 11 uur
De collectie van S.M.A.K. is het resultaat van 
het verzamelen van kunst op lange termijn. Een 
verzameling is zowat de harddisk van een museum, 
een “archief” van kunstwerken die de museale 
omgang met kunst weerspiegelt. De collectie 
van S.M.A.K. kan rekenen op internationale 
waardering. Hoe wordt een verzameling 
samengesteld, en wat betekent een publieke 
collectie vandaag nog in het licht van   
de toenemende druk van de vele privécollecties  
die niet zelden geparkeerd worden in eigen musea?
Het zijn actuele thema’s waarrond Jan Hoet het 
publiek op zondag 5 mei zal onderhouden.

inkom gratis | inschrijven verplicht via 
tickets@ccstrombeek.be
Kinderactiviteit (6 - 11j) vanaf 10.45u  
inschrijven verplicht

© Tim Heirman


