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Sinds januari 2013 werkt Cultuurcentrum 
Strombeek structureel samen met S.M.A.K., 
het Stedelijk Museum voor Actuele Kunst 
in Gent. Voor een periode van vier jaar 
zal het Cultuurcentrum onder de noemer 
Museumcultuur Strombeek/Gent jaarlijks 
twee tentoonstellingsprojecten realiseren (een 
drieluik in het voorjaar en een tweeluik in 
het najaar) waarin een bepaalde thematiek 
wordt uitgediept. Dit gebeurt aan de hand 
van de collectie van S.M.A.K., die bestaat uit 
meer dan 2.000 werken en een periode van 
pakweg zestig jaar omspant. De werken uit 
de collectie van S.M.A.K. worden aangevuld 
met werken uit privécollecties en nieuwe 
producties. Museumcultuur Strombeek/Gent 
is een unieke interregionale samenwerking 
met als doel een nieuw publiek in contact te 
brengen met de recente kunstgeschiedenis 
op basis van de rijke collectie van S.M.A.K. 
Museumcultuur Strombeek/Gent is een 
concept van Cultuurcentrum Strombeek. De 
uitwerking en organisatie vinden plaats in 
nauwe samenwerking met S.M.A.K. Gent.
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ART ECO

INLEIDING
Volgend op twee eerdere tentoonstellingen, Attitudes en Architecture, wordt 
het derde luik van de tentoonstellingsreeks Art Eco toegespitst op werk/
installaties van (inter)nationale kunstenaars die op een gedreven manier 
reageren op wat zich in de wereld voordoet. Hun werk kan worden beschouwd als 
een artistieke afgeleide van beweegredenen zoals protest, ongenoegen en een 
(voortgezet) stil geloof in de toekomst, zonder te vervallen in activisme. Hun 
werk is er één, zoals de titel aangeeft, van “artivisme”, een begrip dat we 
ontlenen aan de Italiaanse kunstenaar Michelangelo Pistoletto, een kunstenaar 
die sinds de jaren zestig het begrip kunst letterlijk vanaf de straat 
herdefinieerde en, vanuit de kunst, een bescheiden alternatief ontwikkelde met 
de stichting Citadell’Arte in het Noord-Italiaanse Biella.

Dit derde luik is bedacht als een tentoonstelling waarin ontstellend mooie 
beelden onthutsende en tot nadenken stemmende gedachten voeren over de 
vanzelfsprekendheid waarmee de wereld omgaat met onrecht, mensenrechten en 
vraagstukken omtrent samenleven en klimaat.

Als kunst de onmaat van ons denken en collectief ervaren betreft, dan is de 
werkelijkheid het onderwerp en generator van een zoektocht naar alternatieven 
die –  en dat weten wij inmiddels allemaal – de belofte in zich draagt dat 
die zoektocht nooit zal leiden naar een voltooid resultaat. De kunst zal 

Lois Weinberger, Wild Cube, 1991/2015 - Foto Lorenz Gillisjans
Installatie Plantentuin Meise



op die manier de spiegel blijven van de “tekorten” die de 
gangmakers blijven van een permanent proces en dito poging 
en betrachting van een naar utopie neigende zaak van  “world 
making”. 

Wij zijn verheugd om in de context van deze tentoonstelling 
exquise bestaande werken samen te brengen met een aantal 
nieuwe (internationale) producties. 

Uit de collectie van S.M.A.K. wordt ditmaal de film 
Amphibious (Login-Logout) getoond van het Amerikaans-
Cubaanse kunstenaarskoppel Allora & Calzadilla
(Jennifer Allora, 1974 en Guillermo Calzadilla, 1971). 

Van Lois Weinberger (1947), die in het eerste en tweede 
deel uitgebreid aan bod kwam met een selectie werken uit de 
collectie van S.M.A.K., is nu het fotowerk selfportrait with 
mushroom spore (2008) te zien. 
We zijn verheugd om naar aanleiding van deze finale 
presentatie het werk WILD CUBE (1991/2015) te kunnen tonen 
in de nabijgelegen Plantentuin van Meise. In de context van 
deze ‘geconditioneerde’ tuin zal de Oostenrijkse kunstenaar 
een stukje gazon van 1m² onttrekken aan het verlangen van 
de tuinman naar orde en lijn. De stalen kooi geeft de natuur 
haar vrijheid terug en omkooit haar gang van “zaden”. 

Daarnaast presenteren we werk van de referentiële Italiaanse 
kunstenaar Piero Gilardi (1943) die in 1967 zijn activiteiten 
als kunstenaar vaarwel zegde en zich tot op vandaag 
als activist/militant bezighoudt met de organisatie van 
politieke manifestaties. 

Andere kunstenaars zijn: Ann Veronica Janssens (1956) in 
dialoog met Michiel De Cleene (1988), Mikhail Karikis (1975), 
die voor de gelegenheid een nieuwe set-up bedacht voor twee 
recente werken Children of Unquiet en SeaWomen, en Christina 
Hemauer (1973) en Roman Keller (1969) met de documentaire 
film A Road Not Taken over het visionaire energiebeleid van 
Jimmy Carter als een direct gevolg van de oliecrisis in 
1979. 

Vier nieuwe producties zullen tijdens deze tentoonstelling 
in première gaan:

Het Deense kunstenaarsduo Hesselholdt & Mejlvang (Sofie 
Hesselholdt, 1974, Vibeke Mejlvang, 1976), die doorgaans 
vooral werken rond thema’s zoals gender en identiteit, stelt 
een nieuwe, driedelige installatie voor die reflecteert over 
de huidige consumptie/ wegwerpcultuur en haar repercussies 
op klimaat en samenleven.

Alexis De Stoop (1971) concipieerde een nieuwe fotografische 
reeks op basis van zijn ervaring tijdens en na de protesten 



in Hong Kong in 2014.

Abbas Akhavan (1977) bouwt verder op de recente werken Study  
for a Hanging Garden en Blue Shield die beide reflecteren 
over het verdwijnen van cultureel en natuurlijk “erfgoed” in 
oorlogsgebieden, in casu Irak.

Tot slot zal ook Johan Grimonprez (1968), wiens artistieke 
onderzoek de laatste jaren steeds meer in het teken staat van 
het herdenken van de rol van kunst in het ontstaan van een nieuw 
denkkader omtrent de fundamentele globale problemen waarmee 
we als mensheid geconfronteerd worden, een nieuwe installatie 
bijdragen. Grimonprez onderzoekt hedendaagse conceptualiseringen 
en toepassingen van de ‘commons’ in nieuw werk geproduceerd in 
coproductie met Museumcultuur Strombeek/Gent.

Een algemene tekst voor dit deel is gevraagd aan de Italiaanse 
criticus/curator Marco Scotini. Deze tekst zal ter beschikking 
gesteld worden bij de herdruk van deze brochure en zal ook te 
raadplegen zijn in de online versie van dit publieksboekje.

Luk Lambrecht 

Lieze Eneman

curatoren
Museumcultuur Strombeek/Gent



ABBAS AKHAVAN

Abbas Akhavan (1977) is geboren in Teheran 
en leeft momenteel in Toronto. Zijn werk is 
uniek omdat het inhoudelijk desemt in zijn 
regio van afkomst; zinspeelt op het modernisme 
en de inherente drang om kunst, maatschappij 
en inhoud aan elkaar te koppelen tot een 
verrijkende ervaring van botsende ideeën en 
vaststellingen.

In de tentoonstelling staat een houten muur 
met een leeg teken in de vorm van het logo 
dat aanduidt dat een gebouw een “beschermd” 
gebouw/ monument is en dus van een 
collectieve waarde getuigt. Dit logo met drie 
identieke, onder elkaar in koningsblauw 
geschilderde driehoeken is het internationale 
herkenningssymbool dat in 1954 werd 
uitgeroepen als een collectieve uitdrukking van 
het willen beschermen van “cultureel erfgoed bij 
gewapende conflicten” en andere rampspoedige 
gebeurtenissen.

In ons land prijkt dit blauwe schildje ook aan 
talloze gebouwen/monumenten als een teken van 
te bewaren erfgoed. Abbas Akhavan merkte op 
dat eveneens in 1954 de Amerikaanse kunstenaar  
Jasper Johns de Amerikaanse vlag gebruikte 
als alibi/basis voor een reeks ‘Flags’ – abstract-
dubbelzinnige schilderijen die met geo-patronen 
meteen deden denken aan die Amerikaanse 
natie-vlag. Abstractie en representatie lagen 
in dit iconische werk dicht bij elkaar net zoals 
het “blauwe schild” dat als abstract geo-teken 
meteen een brede, wereldwijd herkenbare 
inhoud/betekenis ontsluit.

In de muur in Cc Strombeek neemt de lege 
vorm het embleem aan van dat Blauwe Schild 
en werd de vorm zelf in de wit/blauwe kleuren 
geschilderd waarna “het schild” op het platte dak 
van het cultuurcentrum terecht kwam. Dit is in 
eerste instantie een hint naar de actie van het 
Nationaal Museum van Irak dat, na de inval van 
de Amerikanen in 2003, besliste om dit embleem 
te schilderen op het dak van het museum  als 
“verzetsteken” tegen het bombarderen van het 
belangwekkende werelderfgoed.

Dat dit “Blauwe Schild” nu ook op het platte 

dak ligt van het cultuurcentrum is een zachte 
verwijzing naar de mogelijk verzwakte positie 
van kunst en cultuur in onze samenleving. 
Cultuur is fragiel en gaat “iedereen” aan omdat 
cultuur de DNA blijft van het menselijke 
bestaan en aan de basis ligt ons als mens te 
onderscheiden in en met de natuur.

Deze installatie van Abbas Akhavan is een 
statement van formaat; een interventie die de 
kunstenaar al eerder uitvoerde in Art Berlin 
(2011) en in het Noorse Bergen Museum (2012).

Study for a Hanging Garden (2013-2014) is 
vandaag een meer dan tot de verbeelding 
sprekend werk van Abbas Akhavan. De titel 
verwijst naar de hangende tuinen van Babylon 
en als werk was het in eerste instantie een 
“horizontaal” monument  – in de originele versie 
in de vorm van bronzen afgietsels gepresenteerd 
op een wit laken op de vloer - van planten 
afkomstig uit het Tweestromenland tussen Tigris 
en Eufraat in Irak. In de 19e eeuw waren de 
wetenschappers van alle kolonisatoren ferm op 
zoek naar (al dan niet bruikbare) planten om ze 
in te delen in taxonomieën. Abbas Akhavan ging 
in de Botanische tuin van Kew (Irak) op zoek 
naar inheemse planten die in Irak groeien - deze 
planten in hun natuurlijk biotoop zoeken en 
vinden is in realiteit niet evident ten gevolge van 
het verknoeien van het milieu (onder meer de 
zoutmoerassen) door Saddam Hussein en door 
de aanhoudende oorlogen in Irak.

De planten - hier in Strombeek in een vitrine 
bijeengebracht - zijn in was gegoten op basis van 
foto-afbeeldingen die achter dit indrukwekkend 
kunstwerk schuilen. Abbas Akhavan introduceert 

© Abbas Akhavan



met dit werk de herinnering aan Babylon 
en aan het wegkwijnen van een “natuurlijk” 
erfgoed door ecologische destructie en oorlog. 
De wassen “referenties” doen ons denken aan 
het gebied als wieg van de beschaving en als 
bakermat van de taal. Via de wassen plantjes 
worden wij met een omweg geconfronteerd met 
een zwarte bladzijde uit de recente (politiek-
culturele) geschiedenis van Irak waar vandaag 
nog “ander” werelderfgoed doelloos voor de 
bijl gaat door extremisten die het verschil niet 
willen onderkennen tussen “alles als religie” en 
eeuwenoud erfgoed. In de vitrine die te zien is 
in de tentoonstelling Art-ivism is paradoxaal 
ook schade te zien; het transport uit Turkije 
en de andere manier van “casten” in ons land 
maakten het initiële project van Abbas Akhavan 
onmogelijk. Via een “dubbele” schade van de 
wassen modellen speelt ook de ontvreemding 
en behandeling van cultureel erfgoed op een 
indirecte manier mee in de toestand waarop het 
“gehavende” werk van Abbas Akhavan hier in 
Strombeek wordt gepresenteerd.

ALLORA & CALZADILLA

Het Amerikaans-Cubaanse kunstenaarskoppel 
Jennifer Allora (1974, USA) en Guillermo 
Calzadilla (1971, Cuba) werken sinds 1995 aan een 
oeuvre rond feitelijk-concrete politieke en sociale 
onderwerpen. Opererend vanuit hun thuisbasis 
Puerto Rico won hun werk snel aan internationale 
belangstelling door de uitgesproken Amerika-
sceptische oriëntatie van hun projecten. Zo 
vroegen ze onder meer aandacht voor de politieke 
situatie van Vieques, een klein eiland aan de 
oostkust van Puerto Rico dat gedurende meer dan 
50 jaar gebruikt werd voor bomoefeningen van de 
Amerikaanse marine. Door de samenwerking met 
lokale linkse activistische groepen en hun steun 
voor de civiele ongehoorzaamheid tegen de VS 
stelden ze de militaire exploitatie van het eiland 
aan de kaak. Desondanks vertegenwoordigden ze 
in 2011 de Verenigde Staten op de Biënnale van 
Venetië met een al even scherp snijdend project.
Vaak grijpen ze terug naar historische artefacten 
en/of geografische regio’s die sociaal of politiek 
belangrijk zijn en aanleiding vormen voor een 

onderzoek naar wereldwijde politieke, historische 
en culturele spanningsvelden.
Het videowerk Amphibious (Login-Logout) uit 2005 
uit de collectie van S.M.A.K. werd opgenomen in 
de Parelrivierdelta in China. Het volgt een groep 
schildpadden die meedrijven met de stroming 
richting Zuid-Chinese Zee. De Parelrivierdelta is 
één van de dichtst bevolkte regio’s wereldwijd die 
sinds 1985 in sneltempo uitgroeide van agrarisch 
gebied tot het economische krachtcentrum van 
China (één derde van de wereldwijde productie 
van commerciële goederen wordt hier vervaardigd). 
De schildpad wordt in China beschouwd als 
een goddelijk dier. In de volkscultuur is het dier 
een symbool voor onsterfelijkheid en langdurig 
leven en representeert een voorouderlijke tijd. 
De schildpadden doorkruisen het landschap 
tegen de achtergrond van intense industriële 
groei zichtbaar gemaakt in de vorm van de 
non-stop havenactiviteiten. Het contrast tussen 
de schildpadden en de menselijke activiteiten 
levert een uniek document op waarin oude en 
recente geschiedenis en de snelheid van het 
hedendaagse leven elkaar doorkruisen. Een 
symbolische traagheid in schril contrast met de 
krachtige onderstroom van kapitaal en arbeid in de 
zeehaven. 

Allora & Calzadilla, Amphibious (Login-Logout), 
2005, Collectie S.MA.K.



MICHIEL DE CLEENE

Michiel De Cleene (1988) is één van de jonge 
en méér dan beloftevolle kunstenaars “aan 
huis” in Cc Strombeek en Museumcultuur 
Strombeek/Gent. In het tweede deel van het 
project Art Eco schitterde hij met een minimale, 
exact gepresenteerde installatie omtrent de 
problematiek van het gedirigeerde, toeristische 
kijken naar “beziens-waardigheden”. In de 
ondergrondse Studio S ontplooide hij een 
conceptueel parcours rond het “ideale” kijken 
dat zich in de verbeelding geprikkelde geest 
diende af te spelen van de toeschouwer.
De maquette van een houten uitkijktoren 
gemaakt op schaal 1/1 was de centrale focus van 
denkbeeldigheid en stuurde aan op een kritische 
reflectie over de grens tussen stedelijkheid en de 
meer ‘landelijke’ periferie.

Wij zijn erg blij dat Michiel De Cleene ook 
en opnieuw aanwezig is in dit derde luik van 
Art Eco. Deze keer met een autonoom project 
rond prentkaarten en met een summiere 
samenwerking via een “dragend” fotobeeld 
voor een interventie van en met Ann Veronica 
Janssens.

Michiel De Cleene zelf is een erudiet denker 
en schrijver. McS/G houdt eraan het woord te 
verlenen aan de kunstenaar waarbij hij op een 
heldere manier toelichting geeft over zijn project 
Perifeer Landschap dat naadloos aansluit bij 
zijn inmiddels jarenlange, fascinerende queeste 
dienaangaande.

“Perifeer Landschap bestaat uit een reeks 
postkaarten en toont een anonieme, niet-
lokaliseerbare periferie waar natuur en stad 
elkaar ontmoeten, waar bebouwing en open 
ruimte in elkaar overgaan. Met de keuze voor 
de prentkaart is het opnieuw het toerisme dat 
als achterliggende thematiek opduikt. Net als 
uitkijkpunten markeren prentkaarten welk 
landschap, welk gebouw, welk monument 
overeenstemt met het beeld dat we hebben van 
een bepaalde plaats. Sterker nog: het is pas door 
het bestaan van prentkaarten (en reisgidsen, 
souvenirs...) dat een plaats een toeristische 
trekpleister wordt, dat een landschap herkend 

wordt als landschap. Een landschap wordt pas 
als authentiek ervaren, wanneer er, paradoxaal 
genoeg, een prentkaart van bestaat die zegt dat 
het authentiek is. Niet het landschap gaat vooraf 
aan de postkaart, maar de prentkaart gaat vooraf 
aan het landschap. In de context van deze reeks, 
is de keuze voor de prentkaart bevreemdend. 
Het werk wendt een toeristisch mechanisme aan 
op een ongebruikelijke manier. De prentkaarten 
zeggen immers: dit is een landschap, een 
herkenningspunt, een toeristische trekpleister. 
Ze markeren, ‘authenticeren’, creëren een plaats. 
Maar tegelijk zien we op de prentkaarten niets 
herkenbaar, geen toeristische zichten, alle 
beelden verzanden in een niet te lokaliseren 
algemeenheid. Non-plaatsen worden getoond als 
authentieke, herkenbare landschappen als gevolg 
van de autoriteit van de fotografie als medium en 
de prentkaart als drager.
Het is voor mij heel belangrijk dat die gebieden 
niet als ‘waardeloos’ beschouwd worden, het gaat 
mij niet over een soort lacherige ironiserende kijk 
op die gebieden, maar het gaat er mij wel om ze 
te valoriseren. Ze worden vaak beschouwd als 
een soort restruimte maar zijn volgens mij meer 
dan dat. Mijn ‘activistische daad’ zit volgens mij 
in het als waardevol bestempelen van het perifere 
landschap. Bovendien worden de prentkaarten 
niet gepresenteerd als een uniek kunstwerk, 
maar eerder als een nuttig voorwerp, met een 
lege kant voor de ‘gebruiker’.
De ‘ansichtkaarten’ zijn niet beperkt of 
genummerd”. Ze worden gepresenteerd in een 
typisch verrolbare display zoals in de bookshop 
van een museum, een souvenirwinkel of in een 
kiosk van een bezienswaardigheid. De keuze is 
aan de toerist om “zijn” prentkaart met zijn/haar 
geliefde “view” erop uit te kiezen en al dan niet 
met “zonnige groeten” te sturen naar geliefden 
en kennissen.”

Op de prentkaarten van Michiel De Cleene 
fonkelen geen entertainment, of door 
onwezenlijke kleurendruk, een overacting 
van vals sentiment voor een trekpleister. De 
prentkaarten van Michiel De Cleene zijn 
vaststellingen van vaststellende gang van urbane 
zaken in en tussen de plooien van (mondiaal) 
oprukkende verstedelijking.



ALEXIS DESTOOP

Alexis Destoop (1971) studeerde 
kunstwetenschappen en filosofie aan de UGent; 
hij behaalde een postgraduaat beeldende kunst 
aan Le Fresnoy, Studio des Arts Contemporains 
in Tourcoing. Hij woont en werkt in Brussel. 
In zijn recente werk vormt het landschap een 
belangrijk thema. Het landschap niet zozeer 
als natuurlijk object maar als een verregaande 
menselijke constructie. Dit onderzoek neemt de 
cartografie van de globalisatie en de geografie van 
het antropoceen als abstract uitgangspunt.

Zijn meest recente onderzoeksproject Four 
Directions of Heaven is gericht op een serie 
“transitionele” landschappen die gekenmerkt 
worden door een traumatische (in de meeste 
gevallen koloniale) geschiedenis en die thans 
onderhevig zijn aan fundamentele geopolitieke, 
ecologische, demografische en culturele 
veranderingen. Eén van de plaatsen waarnaar 
Alexis Destoop in dat verband al langer 
onderzoek voert -  als een nieuw archetype van 
de hedendaagse stad - is Hong Kong.

Het huidige Hong Kong ontstond als 
Kroonkolonie van Groot-Brittannië en 
vormt sinds zijn overdracht aan China in 
1997 een Speciale Bestuurlijke Regio met 
wetten die afwijken van de wetten die in het 
communistische China gelden. De regio van 

Hong Kong werd zo een experiment waarrond 
de hele overgang van communisme naar 
staatskapitalisme die China de voorbije decennia 
doormaakte, is opgebouwd. 

Voor deze tentoonstelling werkte Alexis Destoop 
een presentatie uit gebaseerd op zijn indrukken 
tijdens en na de evenementen die in 2014 in 
Hong Kong plaatsvonden. Deze “bezetting” 
wierp een nieuw en onverwacht licht op de stad 
die hij tot dan associeerde met  een onbezoedelde 
vorm van kapitalisme.

Het was een zeldzaam en tijdelijk moment 
waarin de stad haar menselijkheid, haar 
subjectiviteit als het ware herontdekte.  In 
een uitdrukking van een hernieuwd politiek 
bewustzijn, werd het  zenuwcentrum van 
de stad gedurende drie maanden stilgelegd 
door studenten en andere militanten die hun 
ongenoegen over de schending van de politieke 
vrijheid van Hong Kong door China kenbaar 
maakten doorheen vredevolle en positieve acties. 
Hoezeer de doelstellingen van de acties volkomen 
onbereikt blijven, als gemeenschapsvormende 
actie was de bezetting overweldigend en 
ontroerend, en vormde een efficiënte oppositie 
aan decollectivisering en individualisering alsook 
aan de expansionistische dynamiek die het 
hedendaagse China kenmerkt.

Alexis Destoop, Occupancy, 2014-2015



In een soort van logisch rollend beeldverhaal 
creëert Alexis Destoop een tegelijk concreet 
en abstract beeld van dit gebeuren dat zich 
ergens ophoudt tussen een tijdsdocument 
en een universeel model voor civiele actie en 
stellingname. 

PIERO GILARDI

De Italiaanse kunstenaar Piero Gilardi (1942) 
wiens werk te zien was op het Museumcultuur 
Strombeek/Gent project Arte Povera A-Z is en 
blijft tot op vandaag een (historisch) uiterst 
belangrijke kunstenaar. Vanaf het midden van de 
jaren zestig bewandelde hij zowat alle paden als 
gevierd kunstenaar/alert onderzoeker/activist én 
oprichter van het Parco Arte Vivente (PAC) aan 
de rand van de Noord-Italiaanse stad Turijn – als 
stad samen met Rome dé bakermat van de arte 
povera.

Wij toonden vorig jaar uit de S.M.A.K.-collectie 
een belangrijk vroeg werk uit de reeks “Tappeti 
Natura” - hyperrealistische sculpturen uit 
schuimrubber. Hij startte deze nabootsingen van 
de natuur vanaf het midden van de jaren zestig 
en oogstte er heel wat (commercieel) succes mee 
dankzij onder meer de goede zorgen van één van 
de meest iconische galeriehouders van Europa, de 
Turijner Gian Enzo Sperone. Na heel veel bijval 
bij o.a. galerie Sonnabend in Parijs, staakte hij 
in 1968 het maken van deze werken omdat hij 
vond dat “het werk teveel werd vereenzelvigd met 
een autonoom kunstwerk”. En dat was voor de 
geëngageerde kunstenaar Piero Gilardi een brug 
te ver. 

In die tijd verwierf hij veel bekendheid als 
criticus en seismograaf van de nieuwe wind in de 
kunst vanaf het midden van de jaren zestig, een 
kentering die zich voordeed over heel de wereld. 
Samen met Tommaso Trini (ook al bekend als 
auteur van de teksten over Giovanni Anselmo en 
Gilberto Zorio in Arte Povera A-Z) wist hij deze 
nieuwe kunst te betitelen als “Micro Emotive Art” 
wat later eind 1967 door Germano Celant zou 
worden “verfijnd” door de introductie van het 

inmiddels ingeburgerde begrip “arte povera”.

Het staat als een paal boven water dat een 
initiatief zoals Deposito d’Arte Presente (1967-
69), een tento-plaats gerund door kunstenaars 
in Turijn, en de belangrijke tentoonstellingen 
Op Losse Schroeven (Amsterdam, 1969) en When 
Attitudes Become Form (Bern, 1969) inhoudelijk 
heel schatplichtig zijn aan zijn visie en zijn 
toenmalige “aanvoelen” van “het nieuwe” ! 

In de jaren zeventig zette hij zijn artistieke 
praktijk “on hold” om zich als activist direct 
bezig te houden met politieke en culturele 
vraagstukken. Hij mengde zich vanaf toen “in 
het hart van sociale conflicten en onder meer in 
de problematiek van de psychiatrie”. Hij bedacht 
politiek straattoneel, manifesteerde tegen de 
politiek van de regering Andreotti (1977) en tegen 
de excessen van Fiat-baas Gianni Agnelli (1980-
85) en, zoals hier in deze tentoonstelling te zien, 
tegen de komst van de Hoge Snelheidstrein in de 
regio Piëmonte.

Piero Gilardi, No TAV, 2012 



De kostuums uit schuimrubber hebben een 
carnavaleske background met dien verstande dat 
de boodschap wel heel leesbaar en direct overkomt 
bij een ruim publiek. De “stoet” als populair 
publiek medium was in zijn ogen de perfecte 
omweg te werven om “tegen en voor iets te zijn”.

Wij tonen een kostuum (een boom... ) dat werd 
gedragen door Marisa, een dame op leeftijd 
in de context van de actie “No TAV” toen de 
bouwfirma bij het graven van een spoortunnel 
heel wat oude bomen velde”.
Dit kostuum wordt begeleid door een foto-
overzicht op monitor van publieke acties mede-
geregisseerd door Piero Gilardi.

Protest is vandaag aan een nieuwe inhoudelijke 
en formele invulling toe – denken we maar aan 
de Occupy Movement (Wall Street etc...) waarin 
ook het speelse, creatieve element opnieuw een 
plaats krijgt in het overbrengen van de boodschap. 
Om die reden is het activistische werk van 
Piero Gilardi vandaag nog steeds van tel en van 
historisch belang in een wereld waar het kwetsbare 
vooral “het sociale” (be)treft.

JOHAN GRIMONPREZ

De bijdrage van Johan Grimonprez handelt 
over het begrip “commons” – een term die nog 
niet echt is doorgedrongen in onze contreien. 
Het traject dat Johan Grimonprez hieromtrent 
aflegde krijgt een eerste “halte” in Het Kabinet 
van Cc Strombeek. Zijn onderzoek is een 
boeiend parcours geworden waarin het Engelse 
“Charter of the Forest” (1217) de lijnen uitzet 
naar wat de commons vandaag betekenen als 
uitgangspunt voor een andere manier van hoe 
“de mensen kunnen samenhoren”.

Met als achtergrond het fabuleuze schilderij 
De Tuin der Lusten (ca 1504) van Jherominus 
Bosch waarin de burleske taferelen een oneindig 
(picturaal) projectievlak vormen die kunnen 
leiden tot zeer uiteenlopende interpretaties over 
“de tuin” als een afgebakend en veilig oord dat 

net zoals “de gemeenschap” de nodige tijd en 
aandacht opeist of, om het met de woorden 
van Voltaires Candide uit te drukken, “Il faut 
cultiver NOTRE jardin”.

Hieruit vertrekkend en met in het achterhoofd 
Thomas More’s ideeën omtrent “utopia” 
ondernam Johan Grimonprez een uitgebreid 
interview met Michael Hardt die samen met 
Antonio Negri de co-auteur is van belangrijke en 
polemische boeken zoals Empire, Multitude en 
Commonwealth.

Heel mooi wordt vervolgens de overstap die 
Johan Grimonprez maakt naar de film Alphaville 
van Jean-Luc Godard.
Johan Grimonprez: “Wij leven in een 
samenleving waar iets essentieels ontbreekt, 
waarin we ons niet eens bewust zijn van wat 
wij missen, aangezien de concepten en het 
verhaal ontbreken. Zoals in de laatste scène 
van Godard’s Alphaville, een portret van een 
samenleving waarin elk woord dat verband 
houdt met liefde en genegenheid verbannen is.”

En daar komt Johan Grimonprez stilaan bij de 
kern van zijn onderzoek, door de klemtoon te 
leggen op Hardt’s politiek-filosofische begrip van 
“het concept van de liefde”. Deze “link” verwijst 
deels naar Machiavelli’s alternatief om de angst 
van de heersende prins te vervangen door de 
macht van “de liefde” (geliefd zijn). Michael 
Hardt: “Wat zou het betekenen, een politiek 
systeem te installeren gebaseerd op liefde?”

Al deze items komen samen in de nieuwe 
productie van Johan Grimonprez, aangevuld 
met van het internet gekaapte filmpjes onder 
de naam Radical Ecology & Tender Gardening 
– Radical/weTube-o-theek - van mensen (Wij !!!) 
van “overal” die proberen op een geëngageerde 
manier een steentje bij te dragen aan het behoud 
van onze leefomgeving – via recyclage(s) van 
allerlei gebruikte/geconsumeerde goederen … tot 
het bedenken van alternatieve handelsvormen en 
circulair monetaire systemen.
Het is machtig dat dit “common” denken wordt 
gestuurd door een charter van bijna 800 jaar 
oud. Charter of the Forest (1217) “stelde het recht 
van de gewone mens veilig wat betreft toegang 



tot de commons. Hiermee werd toegang tot 
voedsel, brandstof en graasvlaktes voor vee veilig 
gesteld. Het is een uniek historisch document 
– in replica te zien op de tentoonstelling – wat 
betreft het beschermen van commons tegen 
privatisering.”.

On Radical Ecology & Tender Gardening is in de 
context van Radical Ecology (ondersteund door 
de Vlaamse Bouwmmeester) een ongoing project 
van Johan Grimonprez.
Waar het de kunstenaar nu écht allemaal om 
draait is de omslag-beweging van “fear ontology” 
naar “love ontology”.

Als kanttekening toch nog dit. Er is ook wel 
kritiek op de anti-institutionele denkbeelden van 
Negri & Hardt – vooral de Belgische sociologe 
Chantal Mouffe uit kritiek omdat ze vindt 
dat Negri & Hardt denken dat het “behoren” 
tot specifieke plaatsen iets is dat een mens 
zomaar overkomt. Ook hun idee van “absolute 
democratie” hekelt Chantal Mouffe, omdat 
het volgens haar onmogelijk is een democratie 
op poten te zetten zonder enige vorm van 
“instituut”. Natuurlijk gaat Chantal Mouffe uit 
van haar begrip “agnostische democratie” waarin 
“vriendelijk” conflict/vijandschap leidt naar 
authentieke democratie. Chantal Mouffe kant 
zich tegen in haar ogen vrijblijvende uitspraken 
van Negri en Hardt in de trant van “Wait and 
be patient” en “Follow your desires”.

Over de commons:
“De commons bieden een woordenschat 
om onze verbeelding weer te prikkelen, ze 
banen de weg om de ecologische en sociale 
transitie te doen slagen. Het zijn geen private 
goederen, die op de markt worden uitgewisseld 
en enkel beantwoorden aan een logica van 
persoonlijk voordeel, noch publieke goederen, 
geproduceerd door de staat; de commons komen 
voort uit een andere benadering. Ze bestaan 
door de wilskracht van gemeenschappen die 
zich organiseren om collectief een hulpbron 
te beheren, om zo de duurzaamheid en 
de bereikbaarheid ervan voor iedereen te 
verzekeren, soms in interactie met de markt, 
soms met de staat, soms met beide. We denken 
hierbij aan water, bos, lucht, openbaar vervoer, 

talen, wetenschap, genetisch materiaal, internet, 
geld, enz.”.
(Bron: OIKOS)

Raadpleeg:
www.zapomatik.com

HESSELHOLDT & MEJLVANG

Het werk van Hesselholdt & Mejlvang (Sofie 
Hesselholdt, 1974 en Vibeke Mejlvang, 
1976) wordt gekenmerkt door een kritische 
positionering in de wereld. Sinds de start van 
hun samenwerking zijn ze bezig met wat ze 
beschouwen als belangrijke gevaren en nefaste 
krachten binnen de hedendaagse cultuur (oorlog, 
xenofobie, ignorantie, angst). Hun werk laat een 
duidelijk politiek en sociaal engagement zien. 
Belangrijke thema’s zijn gender en het groeiende 
nationalisme en daarmee verwante onderwerpen 
zoals (culturele) identiteit, de natie en “de 
ander”.

Hesselholdt & Mejlvang grijpen terug op 
beelden en symbolen uit de visuele cultuur 
van de 21ste eeuw. Door die symbolen te 
manipuleren, leveren ze een commentaar op de 
waarden van de (blanke, patriarchale) westerse 
samenleving. Door ideologische symbolen 
uit te vergroten en uit te voeren in atypische, 
decoratieve materialen (vaak in traditionele, 
ambachtelijke technieken zoals borduurwerk, 
keramiek, houtsneden, patchwork) hanteren 
ze een strategie die de Sloveense filosoof Slavoj 
Zizek overidentificatie noemt, een avant-garde 
artistieke strategie waarin gebruik gemaakt 
wordt van overdrijving om machtssymbolen 
bloot te leggen. 

De driedelige installatie in Strombeek adresseert 
drie onderwerpen die Hesselholdt & Mejlvang 
beschouwen als fundamentele generatoren in de 
historische en huidige globale ontwikkelingen: 
de uitbuiting van natuurlijke grondstoffen, 
consumentisme en geweld vertegenwoordigen 
elk een aspect van het menselijke zelfdestructieve 
gedrag. Deze verwoestende gedragspatronen 
worden beschouwd als (onomkeerbaar) 
onderdeel van het menselijke gedrag.



   
Oil Spill Carpet, 2010/2015 is een groot, 
kamerbreed tapijt dat als een eiland op de 
tentoonstellingsvloer ligt. Op het tapijt is 
een luchtfoto geprint van Deepwater 2010, 
de olieramp die plaatsvond in de Golf van 
Mexico. Na de explosie en het zinken van 
het Amerikaanse boorplatform Deepwater 
Horizon spoot gedurende 87 dagen olie in 
zee. Deze ramp wordt beschouwd als één van 
de grootste olierampen sinds het begin van de 
petroleumindustrie. In realiteit representeert 
het beeld, dat op het eerste gezicht niet te 
onderscheiden is van de patronen die men 
vindt op decoratieve interieurtapijten, een 
historische catastrofe met vele betekenissen van 
milieuvervuiling tot economische ramp. Het 
werk maakt ook allusie op de recente val van 
de olieprijs die de voortgezette productie van 
fossiele brandstoffen onzeker maakt en mogelijk 
resulteert in een groeiend geloof in hernieuwbare 
energie. 

Verderop in de ruimte een oversized zwart-wit 
kostuum: Bad Santa Left the Scene, 2015. Het 
is kenmerkend voor de aanpak van Hesselholdt 
& Mejlvang waarbij iets herkenbaars een 
dreigende ondertoon krijgt. Het welbekende 
rode kostuum van de Kerstman is vervangen 
door een zwart exemplaar. Het pak heeft een 
buitensporig formaat en het overdadige gebruik 
van witte lamswol transformeert het kostuum 
haast in een sculpturaal object of landschap. 
Het is in een bepaalde zin een humoristisch 
beeld maar de grootte van het kostuum en de 
zwarte kleur voegen een andere, verontrustende 
betekenislaag toe aan het werk. De kledij is 
nauwkeurig neergelegd en achtergelaten, alsof 
de Kerstman - de ultieme incarnatie van het 
huidige consumentisme - het pand heeft verlaten 
en slechts zijn donkere pak heeft achtergelaten. 

Het derde werk - Salvo, 2015 - bestaat uit 25 
bronzen ballen. Elke bal heeft een diameter 
van 4 centimeter en werd direct op de muur 
bevestigd. Ze werden willekeurig op de muur 
geplaatst alsof ze een salvo nabootsen of iets 
markeren. De bronzen ballen hebben een 
plechtig, tijdloos karakter; het materiaal refereert 
naar een lange traditie van gegoten sculpturen. 

Het werk en de titel refereren naar afgevuurde 
munitie. De ballen hebben de maat van ofwel 
een te kleine kanonbal ofwel een te grote kogel. 
Salvo kan beschouwd worden als een neutraal 
diagram of monument van eeuwig geweld. 

CHRISTINA HEMAUER &
ROMAN KELLER

Het werk van het Zwitserse kunstenaarsduo 
Christina Hemauer (1973) en Roman Keller 
(1969) getuigt van een verregaande ecologische 
bekommernis. Al enkele jaren onderzoeken zij 
de betekenis van energie in de geschiedenis van 
de moderniteit en geopolitieke verschuivingen. 
Hun belangrijkste onderzoeksthema’s zijn de 
geschiedenis van de olie(industrie) en alternatieve 
energiebronnen en nieuwe technologieën. 

In 2012 maakten zij een opmerkelijke passage 
in ons land tijdens de Gentse stadsexpo 
TRACK – een manifestatie die ze aangrepen 
voor de voortzetting van hun (internationale) 
bewustmakingsactie “Globalising the 
Internationale”. Een actie met als uitgangspunt 
de zelf gecomponeerde hymne “Postpetrolistic 
Internationale”. Daarin vertolken enkele lokale 
koren een collectieve menselijke stem die een 
nieuw (alternatief) energietijdperk moet inluiden 
na fossiele brandstoffen.

Hun werk behelst een doorgedreven historisch 
onderzoek en blaast belangrijke historische 
momenten nieuw leven in. Het is in die 
sfeer dat de film A Road Not Taken uit 2009 
moet begrepen worden. A Road Not Taken 
is een documentaire over het nationale 
energieprogramma geïnitieerd door de 
Amerikaanse oud-president Jimmy Carter 
als een direct gevolg van de oliecrisis in de 
jaren ‘70. Carters verregaande energiebeleid 
resulteerde in 1979 in de installatie van 
zonnepanelen op het Witte Huis. Carter sprak 
bij die gelegenheid de (profetische) woorden: 
‘A generation from now, this solar heater can 
either be a curiosity, a museum piece, an 
example of a road not taken, or it can be just 
a small part of one of the greatest and most 



exciting adventures ever undertaken by the 
American people.’. Het onderzoek naar die 
panelen, die tijdens de regeerperiode van Ronald 
Reagan veelbetekenend weer van het Witte 
Huis werden weggehaald, vormt het begin van 
een inspirerende roadtrip en een intrigerende 
reconstructie van dit weinig bekende 
momentum in de Amerikaanse geschiedenis.

Duurtijd film: 52 min. 
De film wordt eenmaal per uur vertoond.

ANN VERONICA JANSSENS & 
MICHIEL DE CLEENE

Dat een toeval kan leiden tot de realisatie 
van een kunstwerk dat de toeschouwer in de 
positieve ban van de verwarring kan brengen is 
in “onze” tegenwoordige tijd van berekening, 
meetbaarheid en ‘verkoeling’ (zelfs in de wereld 
van kunst & cultuur) toe te juichen. 

Ann Veronica Janssens (1956) is ook iemand 
die al sinds 2002 (remember Grimbergen 
2002) meermaals met werk te zien was in Cc 
Strombeek. Zij is een kunstenares die zonder 
veel middelen, maar met een perfecte neus 
voor de sub- en extra kwaliteiten van soms heel 
normale materialen en dingen zoals aluminium, 
theaterspots, rookmachines, pvc-glinsters, 
betonblokken en vloeistoffen een proces op gang 
kan brengen die de toeschouwer in een context 
brengt die de naakte, banale realiteit van alledag 
laat verdampen in een poëtische situatie. 

Haar oeuvre is één en al een aftasten van de 
grenzen van perceptie en ervaring waarbij onze 
zintuigen in stelling worden gebracht voor 
gewaarwordingen die wij veelal niet gewend zijn.
Spiegelingen, magische bollen in een met 
water gevuld aquarium, licht in rook en mist 
dat bijvoorbeeld een ongrijpbare ster wordt 
enzovoort... zijn maar een aantal voorbeelden 
van de concrete manier waarop Ann Veronica 
Janssens ons geleid en begeleid naar “andere” 

Ann Veronica Janssens / Michiel De Cleene, The Oddre Deosn’t Hvae Ipmrotnace, 2011/2015
Beeldbewerking Lorenz Gillisjans



Mikhail Karikis, SeaWomen, 2012

beelden die soms te sterk worden voor “deze” 
wereld.

In Genève ontwierp ze op een strak gebouw 
een tekst met neon waarbij de tekst zich stilaan 
uit de orde van de letters wrong. “L’ordre n’a 
pas d’importance” lezen wij alsnog logisch in 
onze gedachten alhoewel de letters hoog op dat 
dak niet in de juiste volgorde “staan” gespeld/
gemonteerd.
Voor Art-ivisme stelde zij een geweldige 
conceptuele variant voor op basis van een beeld 
van het zogenaamde “torengebouw” van Cc 
Strombeek waarin de “brains” huizen – de 
directeurs en de staf – het gebouw dat als 
het sturende zenuwcentrum doorgaat van de 
bruisende Cc-werking.

De montage laat op het dak van het 
torengebouw deze mededeling lezen/oplichten: 
The oddre deosn’t hvae ipmrotnace. Het is 
een mededeling die qua inhoud “open” blijft. 
‘Men’ kan er een boodschap in lezen of niet – 

het is een kunstwerk dat er (nog) niet is en er 
waarschijnlijk ook nooit zal zijn, omdat het een 
voorstel is dat de omgeving uit “de pas” haalt 
en als kunstwerk de onmaat introduceert in de 
publieke omgeving. Houden wij allemaal niet 
op één of andere manier een beetje van “orde” in 
ons leven en in ons “hebben en houden”.

MIKHAIL KARIKIS

De Grieks-Britse kunstenaar Mikhail Karikis 
(1975) studeerde architectuur aan de Bartlett 
School en behaalde een PhD aan de Slade 
School of Art. Zijn immersieve, audiovisuele 
installaties en performances zijn gebaseerd op 
een onderzoek naar de stem als sculpturaal 
materiaal en sociaal-politiek instrument. Hij 
werkt vaak samen met gemeenschappen die 
buiten de mainstream staan en vestigt op die 
manier de aandacht op alternatieve (levens)
vormen en menselijke handelingen. Voor 
Karikis is kunst een vorm van onderzoek 



waarin de focus ligt op geografische sites en 
gemeenschappen in al hun historische , sociaal- 
economische en politieke complexiteit. We 
hebben het genoegen hier twee recente films 
te kunnen tonen in een door de kunstenaar 
uitgetekende set-up.

SeaWomen is een film opgenomen op het Zuid-
Koreaanse Jeju, een vulkanisch eiland in de 
Stille Oceaan. Centraal staat een gemeenschap 
van vrouwelijke duikers. Het is een traditionele, 
snel verdwijnende gemeenschap van oudere 
vrouwen tussen de zestig en negentig jaar 
oud. De Haenyeo, zoals ze genoemd worden, 
opereren buiten de moderne ontwikkelingen. 
Ze duiken tot twintig meter diep zonder 
zuurstof om zeevruchten te vangen, zeewier 
te verzamelen en te zoeken naar parels. Het is 
een beroep dat van oudscher wordt uitgevoerd 
door arme vrouwen, enerzijds omwille van de 
gevaren die ermee verbonden zijn;  anderzijds 
omdat het confucianisme vrouwenarbeid niet 
erkent en er op hun vangst dus geen taksen 
betaald moeten worden. De gemeenschap, die 
in de jaren ’70 nog een belangrijke economische 
kracht was op het eiland, staat vandaag op 
het punt te verdwijnen. Enerzijds ten gevolge 
van de industrialisering van de visindustrie; 
anderzijds zorgen de vervuiling van het water 
en de opwarming van de zeeën voor minder 
opbrengsten en worden er geen politieke 
initiatieven genomen om het beroep in stand 
te houden. Het is een voorbeeld van een 
traditionele en duurzame praktijk die zich niet 
voegt naar de regels van industrialisering.
De Haenyeo-gemeenschap wordt 
samengehouden door een unieke vorm van 
communicatie door unieke geluiden die 
worden voortgebracht door een specifiek 
soort stemgebruik. Reeds meer dan 15 jaar 
voert Karikis onderzoek naar de stem als een 
sculpturaal materiaal. Centraal in dat onderzoek 
staat de vraag naar de productie van boventalige, 
nonsensicale geluiden. De Haenyeo duiken tot 
achtmaal per dag en blijven tot twee minuten 
onder water. Hiermee gepaard gaan een 
combinatie van geluiden (“submicora”: letterlijk 
adem-geluid) waaronder een hoge toon, gegil of 
gefluit. Hiervoor doen ze beroep op een oude 
ademhalingstechniek waarbij de zuurstof die 

in het lichaam werd verzameld zeer snel wordt 
uitgeademd, gevolgd door het snel inademen 
van verse zuurstof. Het is een techniek die wordt 
doorgegeven van moeder op dochter en leven 
en dood hangen af van de correcte toepassing 
ervan. De geluiden zijn een complex cultureel 
object. Enerzijds markeren ze een professionele 
identiteit en een intergenerationele band; 
anderzijds zijn de klanken ook een expressie van 
trauma. In de vorige eeuw voerden de Haenyeo 
het anti-Japanse verzet aan. Na de val van Japan 
richtten de VS en Zuid-Korea een slachting aan 
onder de mannen op het eiland die verdacht 
werden de eenmaking met Noord-Korea te 
steunen.  Het is m.a.w. het product van een 
subcultuur die opereert binnen een specifieke 
politieke, geografische en historische specificiteit 
met het potentieel om te opereren als een 
artefact van een historische gebeurtenis en een 
non-verbale overdrager van herinneringen.

Het tweede werk dat hier wordt getoond, 
Children of Unquiet, vindt plaats in een 
complexe natuurlijke, historische en socio-
economisch context: de geothermische regio van 
de Valle del Diavolo in Toscane. Het is hier dat 
de eerste verfilming werd opgenomen van Dante 
Alighieri’s Inferno, die hier zelf inspiratie zou 
hebben gevonden voor de beschrijving van de hel 
in zijn Divina Commedia. Hier werd omstreeks 
1911 het begrip groene energie uitgevonden. 
Het is één van de eerste plaatsen waar op grote 
schaal geothermische energie werd gewonnen. 
In de omgeving van de centrale vormden zich 
dorpen die huisvesting boden aan de arbeiders, 
waaronder de modernistische parel Larderello 
(bouwmeester: Giovanni Michelucci). Door de 
automatisering van de centrale in de jaren ‘80 
steeg de werkloosheid wat leidde tot de leegloop 
van volledige dorpen.

Het project Children of Unquiet kwam tot stand 
tijdens een 18 maanden durende samenwerking 
met kinderen uit de regio. Valle del Diavolo 
biedt een heel specifiek natuurlijk decor: in de 
vallei hangt een intense zwavelgeur die wordt 
verspreid door natuurlijke geisers en fonteinen. 
Door de hoge druk en temperaturen brengt de 
stoom ongewone geluiden voort. De kinderen 
reageren op die geluiden van het terrein. Ze 



luisteren naar de klanken in de gebogen pijpen 
en zingen samen met de geisers of lezen ze 
luidop voor uit het werk van de Italiaanse 
filosofen Antionio Negri en Adriana Cavarero 
over de filosofie van de liefde en uit Negri en 
Hardts Commonwealth.   

De werken die hier worden getoond maken deel 
uit van een reeks van vier (hiertoe behoren ook: 
Xenon 2010-2011 en Sounds of Beneath 2010-
2011) die gaan over de contradictie van arbeid 
in het huidige economische systeem, over de 
stem als een instrument voor individuele en 
collectieve expressie en de rol van geluid als een 
vector van de identiteit van een gemeenschap.

LOIS WEINBERGER

“Veel tuinen – ook in de hedendaagse kunst 
en cultuur – ogen bijzonder als steriele, nette 
(en dus ironisch genoeg nogal levenloze) 
klassenmaatschappijen waarin een bepaalde 
klasse van planten geprivilegieerd wordt en 
andere klassen onophoudelijk bewust vervolgd 
worden, opgejaagd en zelfs uitgeroeid”.
(Dieter Roelstraete in “Enkele bedenkingen 
bij het plantaardig denken & tuinieren van de 
geest)

De Oostenrijkse kunstenaar Lois Weinberger 
(1947) is in het drieluik Art Eco onze vaste gast, 
onze rode draad en het geweten in deze expo-
reeks. Als geen ander weet hij in zijn oeuvre het 
begrip “natuur” te ontrafelen als een vals domein 
van manipulatie van vrijheid. Hij “toont” 
ons dat via ‘uitsluitingen’ in de natuur die hij 
vervolgens uiterst precies transponeert naar onze 
samenleving via de manier waarop wij allemaal 
omgaan met “het andere”, de “andere” … dat de 
omgang met de natuur een metafoor kan zijn en 
een spiegel van onze mate aan maatschappelijke 
tolerantie.

Wij zijn ook heel blij dat in de context van de 
voormalige Nationale Plantentuin van Meise er 
nu een nieuwe door onze technici geproduceerde 
Wild Cube staat opgesteld. De Wild Cube betreft 

een haast en bijna onooglijke transparante 
kubieke meter van aan elkaar gelaste staaldraad.

IN de Wild Cube (kubus) kan de natuur 
haar gangetje gaan, naast en temidden van 
immense en perfect onderhouden gazons van 
de indrukwekkende plantentuin die één van de 
meest vermaarde is op wereldvlak.
Dit kleine stalen ding dat eruit ziet als een 
minimale sculptuur is te beschouwen als een 
fragiel teken, een komma in de groene vlakte 
van perfecte conditionering van het groen zoals 
dat hoort te zijn in onze verwachtingen van een 
“goed onderhouden tuin”.

Er is hier dus duidelijk veel meer aan de 
hand met dit kleine stalen werk van Lois 
Weinberger. Het is een symbool voor vrijheid 
en een bevraging over de manier waarop wij 
omspringen met natuur.

En zoals het citaat van Dieter Roelstraete het 
al aangeeft, is de kunstenaar Lois Weinberger 
een zeer geëngageerd kunstenaar die de natuur 
aangrijpt om impliciete uitspraken te doen over 
de brandend actuele items zoals uitsluiting, 
solidariteit, superioriteit etc...

Een mooie locatiefoto figureert hier de 
tentoonstelling; het is aanrader om een bezoekje 
te brengen aan de Plantentuin van Meise; een 
oase van rust, schoonheid en wetenschap aan 
de drukke rand van Brussel en vlak naast het 
naburige Strombeek-Bever.

Het andere werk Home Voodoo is een complexer 
en raadselachtiger werk dat verwijst naar de 
Chtonische goden – godheden “met betrekking 
tot de aarde en in het bijzonder de onderwereld”.
“Het Griekse chthon is één van de vele woorden 
die de Grieken kennen voor “aarde”. Het verwijst 
eerder naar het binnenste van de bodem, dan 
naar de levende bovenkant van het land of het 
land als territorium.

Lois Weinberger verwijst zelf naar de 
overlappingen tussen realiteit en non-realiteit en 
naar betekenissen van de mysterieuze portretten 
die elkaar overlappen en/of de betekenissen 



ondermijnen van gebruikelijke meningen. 
Goed kijken is hier de boodschap – waarbij het 
beeld zich verdringt als in een hypnotiserende 
maalstroom.

LAWRENCE WEINER

De Amerikaanse kunstenaar Lawrence Weiner, 
al sterk aanwezig op McS/G projecten zoals 
About Waves en Upside Down, te gast met 
respectievelijk de werken PAINT en de poster 
On A Spot is nu opnieuw van de partij met 
een werk uit 1984 WATER SPILLED FROM 
SOURCE TO USE / WATER GEMORST 
VAN BRON TOT GEBRUIK. Het werk zal tot 
eind juni te zien blijven en als een langdurige, 
krachtige overdenking doorgaan in en rond de 
publieke ruimte van het Cc.
Het is een werk dat in de termen van Lawrence 
Weiner behoort tot het publieke bezit – het 
behoort dus toe aan iedereen zoals wellicht elk 
steengoed kunstwerk vroeg of laat “thuis” hoort 
in een museum!
Lawrence Weiner (1942) wordt algemeen 
beschouwd als een pionier van de zogenaamde 
conceptuele kunst. Een meer dan misleidende 
kunstrichting uit het midden van de jaren zestig 
die ten onrechte wordt afgeschilderd als stroef, 
saai, elitair en diens meer. Lawrence Weiner was 
ooit zelf schilder maar wist zelfs “op commando” 
van zijn opdrachtgevers nooit helemaal te 
voldoen aan hun esthetische verwachtingen. 
Omwille van één van deze redenen wist 
Lawrence Weiner zich te beperken tot het 
gebruik van taal als medium en materiaal om bij 
de toeschouwer zelf mentale sculpturen tot stand 
te brengen dankzij het menselijke vermogen 
van en tot verbeelding. Lawrence Weiner laat de 
kunst rollen tot een persoonlijk, particulier en 
bij gevolg niet te controleren en/of te censureren 
“act” van vrijheid. In 1968 schreef Lawrence 
Weiner een soort van intentieverklaring over zijn 
artistieke positie – ze bleef tot vandaag geldig!

The artist may construct the piece.
The piece may be fabricated.
The piece may not be built. 
Each being equal and consistent with the 
intent of the artist, the decision as to condition 

rests with the receiver upon the occasion of 
receivership.

Het werk voor Art Eco is door Lawrence Weiner 
zelf geselecteerd en in een nieuwe layout gezet. 
Het werk is tot en met mei tegen de publieke 
gevel van het Cc te zien alsook in de inkomhal 
van het Kaaitheater in Brussel. Een prentkaart 
van het werk zal gratis ter beschikking liggen 
van het publiek; een prentkaart is voor de 
kunstenaar een evenwaardige “drager” van 
het werk dat in de vorm van “printed matter” 
als het ware privaat, intiem bezit wordt. De 
inhoud van het werk van Lawrence Weiner voor 
Art Eco geniet een open inhoud – het staat de 
toeschouwer vrij het werk te “gebruiken”. De 
woorden in dit werk zijn van alle tijden en zijn 
dankzij hun “algemeenheid” na meer dan 30 
jaar nog steeds actueel.



ABBAS AKHAVAN
STUDY FOR A BLUE SHIELD
2011/2015
Courtesy Abbas Akhavan

ABBAS AKHAVAN
UNTITLED
2015
Courtesy Abbas Akhavan

ALLORA & CALZADILLA
AMPHIBIOUS (LOGIN-LOGOUT)
2005
Collectie S.M.A.K., Gent

MICHIEL DE CLEENE
PERIFEER LANDSCHAP
2012-2013
Courtesy Michiel De Cleene

ALEXIS DESTOOP
OCCUPANCY
PSYCHO-CARTOGRAPHY
2015
Courtesy Alexis Destoop  

ALEXIS DESTOOP
OCCUPANCY
THE HEART OF IT ALL
2014
Courtesy Alexis Destoop

ALEXIS DESTOOP
OCCUPANCY
FOOTNOTE
2014
Courtesy Alexis Destoop

ALEXIS DESTOOP
OCCUPANCY
INFRASTRUCTURES
2014
Courtesy Alexis Destoop

ALEXIS DESTOOP
OCCUPANCY
NEWTOWN
2014
Courtesy Alexis Destoop

ALEXIS DESTOOP
OCCUPANCY
EXPANSION
2015
Courtesy Alexis Destoop

ALEXIS DESTOOP
OCCUPANCY
SEEDLINGS
2014
Courtesy Alexis Destoop

PIERO GILARDI
NO TAV
CASTAGNO CENTENARIO
2012
Courtesy Piere Gilardi

JOHAN GRIMONPREZ
EVERY DAY WORDS DISAPPEAR
2015

monteur & producent : Sabine 
Groenewegen
geproduceerd door zapomatik in 
coproductie met Cultuurcentrum 
Strombeek
ondersteund door de Vlaamse 
Gemeenschapscommissie

JOHAN GRIMONPREZ
ON RADICAL ECOLOGY & TENDER 
GARDENING
2015
ondersteund door de Vlaamse 
Bouwmeester

CHRISTINA HEMAUER EN ROMAN 
KELLER
A ROAD NOT TAKEN
2009
Courtesy Christina Hemauer en 
Roman Keller

HESSELHOLDT & MEJLVANG
OIL SPILL CARPET
2010/2015
Courtesy Hesselholdt & Mejlvang

HESSELHOLDT & MEJLVANG
BAD SANTA LEFT THE SCENE
2015
Courtesy Hesselholdt & Mejlvang

HESSELHOLDT & MEJLVANG
SALVO
2015
Courtesy Hesselholdt & Mejlvang

ANN VERONICA JANSSENS / 
MICHIEL DE CLEENE
THE ODRRE DEOSN’T HVAE 
IPMROTNACE
2011/2015
Courtesy Ann Veronica Janssens / 
Michiel De Cleene

MIKHAIL KARIKIS
SEAWOMEN
2012
Courtesy Mikhail Karikis

MIKHAIL KARIKIS
CHILDREN OF UNQUIET
2013-2014
Courtesy Mikhail Karikis

LOIS WEINBERGER
SELFPORTRAIT WITH MUSHROOM 
SPORE
2008
Courtesy Lois Weinberger

LAWRENCE WEINER
WATER GEMORST VAN BRON TOT 
GEBRUIK / WATER SPILLED FROM 
SOURCE TO USE
1984/2015
Courtesy Lawrence Weiner

L IJS T VA N 
WERKEN



IN DE WIND
Een kunstenaarsvlag 
hoog op de toneeltoren van het Cc
10.04-30.09.2015

KATO SIX

Sinds haar afstuderen aan KASK in 2010 werkt Kato Six (1986) aan een 

archeologie van de herinnering — een onderzoek waarbij architectuur 

en design haar belangrijkste referentiekader vormen. Ensembles van 

geabstraheerde en geschematiseerde vormen worden samengevoegd tot 

driedimensionale stillevens. Haar werk bestaat uit langdurige projecten die 

ze als reeksen ontwikkelt en wordt gekenmerkt door een haast nomadische 

strategie: op het ogenblik van tentoonstellen nemen de objecten een tijdelijke 

vorm en betekenis aan, een tijdelijke orde, om na afloop terug te keren naar 

een staat van fluïditeit. 

Het beeld dat vanaf april torent op Cc Strombeek is gebaseerd op een 

zeefdruk van een beeld dat formeel in de lijn ligt van haar ruimtelijke werk. 

Dit beeld maakt deel uit van een 9-delige reeks die Kato produceerde voor 

de tentoonstelling Re-located  into Silence. Negen zeefdrukken werden toen 

geïnstalleerd op de vloer in de vorm van een raster met daarbovenop een 

reflecterende glasplaat. Het werk, dat hier een vervolg krijgt, is een spel met/ 

een reflectie over de oorsprong van de objecten, schaal, en de transformatie 

die plaatsvindt bij de omzetting van een tweedimensionaal beeld naar een 

driedimensionaal beeld en omgekeerd.  Concreet: aan de oorsprong van 

dit beeld ligt een reeks gipsen afgietsels die Kato Six maakte van kleine, 

bestaande objecten. Die afgietsels werden gefotografeerd en opgeblazen 

tot een groot beeld waarvan vervolgens een zeefdruk gemaakt werd in vier 

kleuren (CMYK). De 3D-objecten werden met andere woorden omgezet 

in een 2D-beeld en vervolgens terug gecombineerd in de vorm van een 

3D-installatie.

De vlag als beeld en als object speelt met diezelfde dubbelzinnigheid. Het 

tweedimensionale, gedrukte beeld krijgt een derde dimensie eenmaal 

de wind het overneemt. Bovendien speelt ook afstand een grote rol in de 

perceptie van het beeld. Het beeld, dat van dichtbij enkel waar te nemen is als 

een verzameling stippen, wordt pas op een afstand als beeld onderscheiden. 

In de inkom toont Kato Six een soort architecturale DIY-handleiding waarin 

het totstandkoming- en maakproces van deze en andere installatie wordt 

gereconstrueerd.

OOK IN HET CCLANGDURIG PROJECT 
in de context van 
MUSEUMCULTUUR STROMBEEK/GENT

MARION MÖLLER
Architectuurornamenten 2013-2015

Marion Möller werkte gedurende meer dan 2 
jaar aan een langlopend, consequent project dat 
tegelijk de fysieke als de mentale ruimte/afstand 
overbrugde tussen Strombeek en Gent.

In een aantal steden en gemeenten wist zij als 
een seismograaf intens op zoek te gaan naar 
ornamenten op de gevels van gebouwen; zij 
koos er telkens op die plaats één ornament 
uit dat het onderwerp werd van een reeks 
architectuurornamenten.
Op een gestandaardiseerde wijze maakte Marion 
Möller per geselecteerd ornament een snapshot 
van de gevel, drukte de foto af en vermeldde 
erbij het adres, haar naam en het jaartal van 
uitvoering.
De ingelijste foto prijkt op een precies bepaalde 
manier tegen de muur naast het ornament, een 
ornament dat is uitgetekend op “shaped” semi-
transparante polypropyleenfolie.

De architectuurornamenten zijn inherent 
deel van de architectuur in Cultuurcentrum 
Strombeek en het S.M.A.K. in Gent en 
veroorzaken een spanningsveld met het begrip 
autonomie.
Dit project voltooide zich langzaam in de loop 
van de tijd. Met haar werk dichtte Marion 
Möller op een traceerbare methode de afstand 
in een geo-vatbare beeldtaal die tegelijk de 
architectuur van een cultuurcentrum en een 
museum scherp stelde als betekenisvolle dragers.
Het concept “architectuurornamenten” is te 
beschouwen als een minimale suite die de 
betrachting in zich draagt architectuur, afstand, 
plaats en ornamenten te ver-dichten tot een 
mentale nabijheid tussen twee geëngageerde 
plekken waar kunst centraal staat.



FOTO-JAARPROJECT 2014/2015
10.04-12.05.2015

ELISABETH IDA
SUPERVIVERE

Dat Elisabeth Ida een sociaal geëngageerde fotografe 

is, bewees ze vorig jaar nog in Cc Strombeek met het 

containerproject You look like a milion dollars// Expose me, 

een duo met fotografe Maroesjka Lavigne voor Summer of 

Photography 2014. Naast haar eigen fotografische werk 

engageert Elisabeth Ida zich voor verschillende andere 

projecten en samenwerkingen. Een van die projecten is de 

samenwerking met de Nederlandse journaliste Angela Dekker 

met wie zij sinds 2012 video-interviews en foto’s van de 

ballingen op het Europese vasteland. 

De documentaire Supervivere van Elisabeth Ida toont ons 

Indonesiërs die in het buitenland wonen en die na de coup 

van 1965 door hun loyaliteit aan Soekarno en hun weigering 

om Soeharto te erkennen, door de Indonesische regering 

statenloos verklaard werden. Een selecte groep van jonge 

mensen die naar het buitenland gestuurd waren om te 

studeren of te werken, met de bedoeling om later terug te 

keren en Indonesië te helpen bij zijn ontwikkeling. In plaats 

daarvan werd hun paspoort afgenomen en verloren ze voor 

tientallen jaren het contact met hun familie en hun thuisland. 

Supervivere is nauw verwant met Ida’s vorige werk, Home, 

waarin ze onderzoekt wat thuis betekent en wat het kan 

zijn. De kleine selectie op deze tentoonstelling toont ons 

het huidige leven en de woonomstandigheden van de 

bannelingen. De beelden in kwestie zijn als poëzie die spreekt 

over een verlangen naar eenverafgelegen thuis, een plek die 

gedurende tientallen jaren onbereikbaar bleef.

Elisabeth Ida werkt samen met Adrian Mulya aan het thema 

van 1965. Mulya fotografeert voormalige vrouwelijke 

gevangenen die in Jakarta wonen. De complete reeks zal 

tentoongesteld worden in Jakarta in de herfst van 2015 tijdens 

de herdenking van vijftig jaar Nieuwe Orde.

Elisabeth Ida werkt samen met Adrian Mulya aan het thema 

van 1965. Mulya fotografeert voormalige vrouwelijke 

gevangenen die in Jakarta wonen. De complete reeks zal 

tentoongesteld worden in Jakarta in de herfst van 2015 tijdens 

de herdenking van vijftig jaar Nieuwe Orde.

Een andere samenwerking zal uitmonden in een langere 

documentaire die uitkomt deze herfst. De producer ervan is 

Yulia Evina Bhara en de regisseur is Amerta Kusuma. 

Daarnaast resulteerde een samenwerking met Derek Bacon 

in de fotomontage Indonesia Sejak Saat Itu (Indonesië 

sindsdien). 

Elisabeth Ida werkt ook samen met Angela Dekker, een 

vooraanstaande Nederlandse journaliste die bekendheid 

verwierf met haar boeken Verloren verleden (De Geus, 2007) 

en Diplomaat van de Tsaar (Atlas Contact, 2013), en met haar 

artikelen in De Groene Amsterdammer, Vrij Nederland, enz. 

Samen hebben ze plannen opgevat voor een boek over de 

slachtoffers van de tragedie van 1965 die nu in West-Europa 

wonen, of die ten slotte op hoge leeftijd teruggekeerd zijn 

naar Indonesië.



Met de lente in de nek is het ook tijd voor een nieuwe 
wand- schildering op de centrale gebogen muur van 
de foyer recht tegenover de bar. Mitja Van Hese (1989) 
studeerde vorig jaar af aan Sint-Lukas in Antwerpen en 
wist zich een pril-authentieke weg te vinden “binnen” 
de schilderkunst. Uit een kort gesprek lichten we deze 
woorden van de kunstenaar zelf:

“Mijn werk wordt geïnspireerd door mijn interesse in 
situaties waarin beelden van culturele constructies 
fysiek worden aangetast. Zowel de identiteit als de 
status van het beeld veranderen en brengen vreemde 
constructies teweeg. Van hieruit rijzen vragen; hoe 
onze omgang is met identiteit en de ontwikkeling 
ervan in onze huidige cultuur. De situaties zijn 
gegrepen uit alledaagse praktijken uit onze cultuur. 
Het betreffen praktijken waarin beelden evolueren 
en vervormen; waarbij ze enerzijds hun identiteit 
verliezen en anderzijds zich als nieuwe verschijningen 
manifesteren.
De titel: ALTERATION at low speed verwijst naar 
de titel van mijn afstudeerproject. Het beeld dat 
ik hier breng is een ‘installation view’ van mijn 
tentoonstelling ‘Alteration’ in Sint- Lukas.

De presentatie bevatte interieure en exterieure 
beelden die elk voor zich in een situatie verzeild 
geraakten waarin ze fysiek werden aangetast. De titel 
verwijst tegelijk naar het opladen van de installation 
view van mijn voormalige tentoonstelling. In de titel 
huist ook een verwijzing naar een traag en mogelijk 
‘geblokkeerd’ digitaal laadproces via het internet. Dit 
is nu de situatie waarin het beeld verkeert. Op schaal 
van De Wand wordt het beeld - in digitaal laadproces - 
gereconstrueerd”.

Het is duidelijk dat de digitalisering van de 
beeldcultuur grote invloed uitoefent op de status 
van het schilderen. Verf op doek of muur blijft 
‘traditioneel’, maar het denken over het beeld wordt 
virtueel. Een jonge kunstenaar bekijkt zijn picturale 
werk – maalt het door de computer en genereert 
daarmee nieuwe beelden die deels aan de intentie van 
de kunstenaar ontsnappen en tegelijk de schilderkunst 
gretig opzadelen met nooit eerder geziene beeld-talen 
en bijgevolg ook ongekende en frisse beeld-verhalen.
Wij verwijzen graag naar het Museumcultuur 
Strombeek/Gent-project About Waves: Via het virtuele 
waarin van dichtbij werd nagegaan wat de invloed was 
van het ‘virtualiseren’ van onze omgang met beelden 
op de praktijk van de actuele schilderkunst. Het 
publiekboekje van die expo is opnieuw raadpleegbaar 
op de website van Cc Strombeek.

DE WAND
10.04.2015 - 30.09.2015
MITJA VAN HESE
ALTERATION AT LOW SPEED

Foto: Sophie Nuytten



NOTEER ALVAST

7.05.2015 om 14u - Expo, Cc Strombeek
Rondleiding
Gratis, gelieve te registreren    
via tickets@ccstrombeek.be

12.05.2015 om 19u 
4 for you in MAC’s Grand-Hornu 
Christian Boltanski in gesprek met
Laurent Busine

Bezoek zeker ook:

In situ: Lois Weinberger | Wild Cube
in de Plantentuin Meise

Binnen wandelafstand van/tijdens Art Brussels
27.04.2015 om 14u gratis rondleiding

Cc Strombeek te gast op Mons 2015
20.06-27.09.2015
Tijdens Mons 2015 zullen enkele vlaggen uit de 
rijke geschiedenis van het vlaggenproject In de 
Wind opnieuw te wind gelaten worden. In het 
kader van LE GRAND LARGE zullen vanaf 20 
juni op de Grote Markt van Mons vlaggen te 
zien zijn van Anne-Mie Vankerckhoven, Beat 
Streuli, John Baldessari, Christophe Terlinden, 
Job Koelewijn en Kato Six. 

VORMING KINDEREN

Kameleon, de speelse tento-gids voor kinderen 
en ouders, met tal van speelse vragen, weetjes en 
opdrachten

25.04.2015 van 9.30u tot 12u - Cc Strombeek
Zap-staart-je: actieve tento-rondleiding   
voor kinderen van 6 tot 12 jaar

09.05.2015 - Gratis voorleesuurtje in de expo-
ruimte Cc Strombeek
om 10u voor kleuters (2de en 3de kleuterklas)
om 11u voor eerste lezers (1ste en 2de leerjaar)

VORMING VOLWASSENEN:

Dit voorjaar organiseert Cultuurcentrum Strombeek 
verschillende cursussen,  workshops … voor 
volwassenen, geïnspireerd door de thema’s van 
ecologie en duurzaamheid.
Bekijk het volledige aanbod op de website.

kameleon

BOZAR 
MAC’s Hornu  
Museumcultuur Strombeek/Gent 
S.M.A.K.



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

Colofon

Teksten: Luk Lambrecht & Lieze 
Eneman

Lay-out: Lorenz Gillisjans

Met dank aan:
de kunstenaars, Plantentuin Meise, 
Koen Es, Sabine Groenewegen, 
Franziska Weinberger
  
De directie en medewerkers van 
S.M.A.K. en Cultuurcentrum 
Strombeek

cultuurcentrum
strombeek
grimbergen


