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TENTOONSTELLING CONFORM - CC DE VERVERIJ RONSE 

28 september 2019 – 20 oktober 2019 

 

Conform betekent overeenstemmend, gelijk aan.   

Hoe positioneren kunstenaar en kunsten zich (on)bewust tegenover dit gelaagd begrip én 

vooral vanuit welke invalshoek tonen kunstenaars de mogelijke maatschappelijke consequenties 

wanneer men akkoord/niet akkoord gaat met conformiteit/non conformiteit bepaald door 

(veelal onzichtbare) maatschappelijke én artistieke codes ?  

Welke is de impact van een op alle vlakken snel evoluerende wereld waarin we leven en de 

mate waarin dit ons persoonlijk leven en de omgang met de andere, al of niet beïnvloedt.  

Ontheemding, identiteitscrisis, verbondenheid, migratie, ecologie, kolonisering, isolering, anders 

zijn, vervreemding, gender, diversiteit, .. zijn thema’s waar heel wat beeldend kunstenaars 

duidelijk gevoelig voor zijn/waren en zich daarom confronterend, subtiel, emotioneel, 

geïrriteerd, verbolgen, angstig, grappig, .. opstellen en tegelijkertijd de kunsten en hun eigen 

kunstenpraktijk continu in vraag stellen.  

Aan de hand van werken van kunstenaars uit de collecties van het SMAK en M HKA wordt dit 

uitgangspunt op een eigenzinnige, subtiele manier en aan de hand van textiele werken, video, 

schilderkunst, installaties, fotografie .. getoetst.   

De reflectie over de tactiliteit maar evenzeer over de evidentie van het bestaan van textiel en 

daardoor eigenlijk veelal de mentale afwezigheid ervan, wordt gestimuleerd door uiteraard 

het tonen van de materie zelf van het kunstwerk maar ook door de drager, de suggestie, de 

associatie, of zelfs door net de totale afwezigheid van textiel! 

 

 
 
 
IN HET  KADER  VAN  HET  TWEEJAARL I JKS  T EXT I EL FEST IVAL  RONSE (27  –  29  S EPTEMBER  2019)  
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SERGEY BRATKOV  (1960) 

 
 
Sergey Bratkov is geboren in Kharkov, Oekraïne, waar hij afstudeert aan de kunstacademie 
van Repin in 1978 en aan de Polytechnische academie in 1983. Als fotograaf sluit hij zich 
tijdens de jaren tachtig aan bij het kunstenaarscollectief "Litera A” en vervolgens de “Rapid 
Response Group”, die provocerende foto-campagnes creëert als reactie op politieke en 
maatschappelijke wantoestanden. Sinds 2000 woont en werkt Bratkov in Moskou. 

Hij maakt fotoreeksen, video-installaties, installaties en performances. In zijn werken 
weerspiegelt hij de sociale realiteit van Rusland en Oekraïne, met een bijzondere focus op het 
leven van daklozen, armen en de verpauperde middenklasse. Hij toont de maatschappelijke 
armoede in het dagelijkse leven in de post-Sovjet-ruimte en transformeert die door specifieke, 
soms absurdistische, keuzes in zijn beeldvorming. 

Zijn werk is gekend omwille van zijn brutale openhartigheid en bijtende ironie, waarbij 
provocatie een noodzakelijk kwaad is om het doel van verscherpte inzichten te bereiken. Met 
zijn zorgvuldig geënsceneerde beeldtaal problematiseert Bratkov de propaganda-slag van een 
continent in de overgang: gevangen tussen de verheerlijking van het Sovjetsysteem enerzijds, en 
de door de massamedia geïdealiseerde illusie van de vrije markt anderzijds. De serieel 
geconcipieerde foto’s van Bratkov zijn zo artistieke getuigenissen van maatschappelijk verzet. 
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ARMY GIRLS  (2000)(FOTO )  

 

© Sergey Bratkov 

ARMY G IRLS  is nog een voorbeeld van Bratkov's meer documentaire fotoreeksen. De foto's 
werden genomen bij de meisjesafdeling van het kernwapendepartement aan de Oekraïense 
Militaire Academie. Typisch voor Bratkov bevatten deze foto's ondanks hun realisme ook 
subtiele verwijzingen naar militaire fotografie van de Sovjetunie. Ze ademen een zekere 
nostalgie en melancholie uit - logisch misschien, gezien het feit dat Oekraïne al sinds de val 
van de Sovjetunie geen eigen kernwapenprogramma meer heeft. 
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ANDREA FRASER  (1965) 

 

De Amerikaanse kunstenares Andrea Fraser is één van de coryfeeën van het ‘politieke’ 

subgenre der conceptkunst dat vooral in de jaren negentig, onder het motto van “institutionele 

kritiek” de grenzen van de performance- en installatiekunst verlegde, en zich daarbij vooral 

op de sociaal-politieke condities van het artistieke establishment concentreerde. Het M HKA 

bezit van haar een reeks video’s (eigenlijk opnames van performances die Fraser in 

verschillende institutionele settings uitvoerde) alsook de posters die ze in 1993 voor een extra 

muros-project van “Antwerpen 93” ontwierp, en in het museumarchief zijn terug te vinden. 

 
 
 
Official Welcome (2001-2003) video (00:30:00) 
 
 
 

 

(c)image: M HKA 

Performancekunstenaar Andrea Fraser vertolkt in OFFICIAL  WELCOME  afwisselend de rol van 
kunstenaar en van presentator/kunstkenner. Van achter het spreekgestoelte heten deze 
verschillende personages het publiek welkom op de uitreiking van een prijs aan een (fictieve) 
kunstenaar. Op het eerste gezicht lijken de speeches heel sterk op de traditionele toespraken 
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op dit soort van ‘event’. Naarmate de performance vordert, wordt steeds duidelijker dat het 
gaat om een parodie. In de monologen worden alle banale commentaren en standaard 
lovende woorden die bij dit soort ceremonies horen uit de kast gehaald. De uitspraken maar 
ook de lichaamstaal en intonatie worden steeds grotesker. In de helft van de performance 
kleedt Fraser zich uit. 
In haar Gucci-ondergoed en op hoge hakken zegt ze: "IK BEN VANDAAG GEEN PERSOON .  

IK BEN EEN OBJECT IN EEN KUNSTWERK ." In deze outfit speelt ze dan verder afwisselend de 
rol van zwaarwichtige presentator en de kunstenaar die de prijs ontvangt, tot ze zich helemaal 
uitkleedt. Naakt vertolkt ze dan verder de beide rollen, wat een bevreemdend, ongemakkelijk 
effect teweeg brengt. De performance is opgenomen in het huis van de privé-verzamelaars 
die de opdracht gegeven hebben voor dit werk. Het publiek, te zien in de weerspiegeling van 
de ramen achter de kunstenares, bestond grotendeels uit andere verzamelaars. In deze 
context wordt de satire nog scherper. Andrea Fraser becommentarieert in deze performance 
vol bijtende spot de symbiotische relatie tussen de goedbedoelende avant-garde kunstenaars 
en de rijke opdrachtgevers/kunstverzamelaars. 
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ANNE-M IE VAN KERCKHOVEN  (1951) 

 

Anne-Mie Van Kerckhoven – ook bekend als AMVK – brengt de meest uiteenlopende media 
samen in complexe installaties. Ze tekent, schildert, maakt performances, computeranimaties en 
video-installaties, en drukwerk dat ze in eigen beheer publiceert. 

In 1981 richt Van Kerckhoven samen met collega-kunstenaar Danny Devos de anarchistische 
groep Club Moral op. Deze ervaring resoneert met haar latere werk, dat een activistische kant 
blijft hebben die alternatieve perspectieven opzoekt. 

In haar kritisch en sociaal geëngageerd oeuvre speelt het beeld een centrale rol, in de eerste 
plaats het beeld van vrouwen; niet als onschuldig iconografisch motief, maar als een 
projectievlak voor veel onopgeloste maatschappelijke, politieke en ideologische vraagstukken. 
Met haar beelden van sterke, zelfbewuste vrouwen biedt AMVK een alternatief voor het 
traditionele visuele begrip van verleidelijk vrouwelijk naakt. Ze zegt: ' IK GEBRUIK DE  

VROUWELIJKE  FIGUUR S PECIFIEK ALS EEN MET AFOOR VOOR WAT DE WERELD DOET MET 

MENSEN ,  MET  ONZE CULTUUR ,  MET  ONS . '  

Ook de verhouding tussen mens en dier, tussen intelligentie en intuïtie, en tussen menselijke 
creativiteit en artificiële intelligentie zijn weerkerende thema's. Kunst heeft voor AMVK een 
uitgesproken maatschappijkritische functie. Ze bevraagt de machtsstructuren in de kunstwereld, 
en in de maatschappij in het algemeen. 

Trouw aan haar achtergrond in de noise muziek, combineert ze ook haar beeldend werk soms 
met sterke teksten en expressieve muziek. Haar oeuvre 'redt' woorden uit hun dagelijkse context 
en plaatst ze in een nieuw verband, die de activering van betekenissen mogelijk maakt. Toch 
spreekt ze ons vooral aan met beelden en woorden die doelbewust dubbelzinnig zijn. 
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Concept of Anxiety (1993) / Traîté Du Caractère (1998) Installatie 

 

 

Bruikleen M HKA van Stichting Beeldende Kunst Middelburg/De Vleeshal, image: (c) M HKA 

Anne-Mie Van Kerckhoven bewerkte twee staaltjesboeken met stoffen. Op elk lapje stof 
combineert ze een tekening van een vrouw in een wulpse, uitdagende houding met woorden als 
‘action’ of ‘conduire le mental’. Deze beelden van naakte pin-ups combineert ze dus met 
begrippen uit heel andere contexten, zoals die van de spitstechnologie, de anatomie of de 
psychologie. Door de verbinding van woorden en beelden die niets met elkaar lijken te hebben, 
ontwricht de kunstenares de normale, vertrouwde betekenis van deze woorden en beelden. 
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LILI DUJOURIE  (1941)  

 

Lili Dujourie (° 1941) studeert schilderkunst en beeldhouwen aan de Académie Royale des 
Beaux-Arts in Brussel, maar behaalt geen diploma. Sinds de late jaren zestig is Dujourie zowel 
een solitaire als centrale figuur in de Belgische kunst. Haar werk is rijk aan variatie – aan 
materialen en technieken, aan verwijzingen naar verschillende periodes in de 
kunstgeschiedenis – maar ook opmerkelijk consistent in de nadruk dat het legt op de 
emotionele en cerebrale precisie die eigen is aan beeldende kunst. 

In de jaren zestig en vroege jaren zeventig is het werk van Dujourie vooral geënt op 
hedendaagse Amerikaanse (abstracte, minimal, conceptuele) kunst, op dat moment de 
dominante kracht in de kunstwereld, en vormt het een kritische reflectie daarop. 

De 17 video's die Dujourie in de periode tussen 1972 en 1981 maakt, vormen een ander 
sleutelmoment in haar oeuvre. De reeks begint met de vijf versies van HOMMAGE À… uit 1972 
waarmee Dujourie zich opwerpt als voorstander van zowel een feministische vraagstelling, als 
een vrouwelijke esthetiek. In de jaren zeventig werkt ze ook met collages: soms gebruikte ze 
afbeeldingen uit tijdschriften, soms gescheurde stukjes gekleurd papier. 

Vanaf de vroege jaren tachtig werkt Dujourie met een opeenvolging van verschillende en soms 
erg veeleisende materialen: fluweel, marmer, lood, gips, keramiek, staal, papier-maché, enz. 
De Vlaamse Primitieven van de vijftiende eeuw en de barokke schilders uit de zeventiende eeuw 
vormden een belangrijke inspiratiebron voor haar 'muursculpturen', zorgvuldig opgebouwde 
cascades van fluwelen gordijnen in felle kleuren. 
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Enjambement (1976) Video (00:20:51) 

 

 

(c)image: M HKA 

In MADRIGAAL  en ENJAMBEMENT  vult een kale houten vloer het scherm. Strak in beeld 
gebracht rolt, vouwt en ontvouwt elk van de geklede figuren – respectievelijk een vrouw en 
een man – zichzelf op, tussen wisselende pauzes in. MADRIGAAL  borduurt verder op de 
reeks HOMMAGES , waarin Lili Dujourie het beeld van het naakte lichaam onderzoekt. In deze 
reeks video’s speelt de kunstenares ook vaak zelf het model. In dit werk keert Lili Dujourie zich 
onverwacht om van op de rug en staart ze met een glazige blik in de camera. Het beeld krijgt 
hier plots een focus, het overzicht verdwijnt. Een madrigaal is een muzikale, meerstemmige 
compositie. De keuze voor de titel wordt bepaald door de poëtische kwaliteit van het woord, 
door de associaties en herinneringen die een begrip als madrigaal oproepen bij de 
kunstenares. In 1976 werkt Lili Dujourie dit idee verder uit, deze keer met een man als model: 
“om te testen wat het zou opleveren om de basisidee van MADRIGAAL  uit te werken met een 
man”. Er blijkt nauwelijks verschil. De man maakt rollende bewegingen over de grond, net als 
Lili Dujourie in MADRIGAAL  – maar het duurt enige tijd vooraleer je merkt dat het om een 
man gaat. De titel ‘enjambement’ is een verwijzing naar een vertraging in de ritmische 
voortgang van een liefdesgedicht. Met ENJAMBEMENT  wil de kunstenares een man in zijn 
fragiliteit benaderen, niet in zijn stoerheid of kracht. De kunstenares wilde 
met ENJAMBEMENT  “uit het mannelijk naakt iets halen dat naar de vrouwelijke kant van de 
man neigt”. 
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VICTOR ALIMPIEV (& MARIAN ZHUNIN) (1973) 

 

Victor Alimpiev (°1973, Moskou, Rusland) en Marian Zhunin (°1968, Moskou, Rusland). 
Alimpiev maakte internationaal naam als kunstenaar die veel belang hecht aan het filmische. 
De videokunstenaars Maar de bijna rituele bewegingen van zijn protagonisten – gemaakt 
volgens een draaiboek – tonen tegelijk dat zijn oeuvre tot de traditie van de 
performancekunst behoort. Alimpiev en Zhunin hebben ook meegewerkt aan theaterproducties. 

Victor Alimpiev onderzoekt de relatie tussen het individu en het collectief, en de subtiliteiten 
van het menselijk gedrag. In zijn video's legt hij performances vast met een strakke 
choreografie. Hij gebruikt elementen van moderne dans, experimenteel theater, muziek en 
schilderkunst. De verhouding van de mens tot de massa is ook in het werk van filmmaker en 
videokunstenaar Marian Zhunin een belangrijk thema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONFORM 28.09-20.10   
  
 

 
CC De Ververij | Wolvestraat 37 | 9600 Ronse 

info@ccdeververij.be | tel 055 23 28 01 | www.ccdeververij.be  
CONFORM 28.09-20.10 | expo te bezoeken op woe-zat-zon | 14:00-18:00 

 
 

Ode (2001) Video (00:34:30) 

 

 

 
ODE formuleert een esthetica van conformiteit en uniformiteit. De acteurs, allemaal gekleed in 
katoenen T-shirts en broeken in dezelfde lichte kleur, voeren voorgeschreven bewegingen uit 
die dagelijkse acties en reacties parodiëren. Toch wordt de choreografische perfectie zo nu en 
dan onderbroken. De soundtrack bestaat uit luide, rauwe muziek en een tekst die de ode uit 
de titel zou kunnen zijn. 

Dit is een sleutelwerk in het vroege oeuvre van Alimpiev. Terwijl het een directe visuele 
verwijzing naar de sociale en culturele details van de post-Sovjet-Russische samenleving 
vermijdt, doet de enscenering denken aan een 'collectivistische' performance van het Russische 
avant-gardetheater uit de jaren net voor en net na de revolutie van 1917. 

ODE is ook een eigentijdse belichaming van OSTRANENIE , de 'defamiliarisering' die de criticus 
Viktor Shklovsky (1893-1984) theoretiseerde en die nauw verwant is aan 
het VERFREMDUNGSEFFEKT  van Brecht. Shklovsky schrijft: 'KUNST IS  EEN MANIER OM HET  

KUNSTVOLLE  VAN EEN OBJECT TE  ERVAREN ,  HET  OBJECT ZELF IS  N IET BELANGRIJK . ’  
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ANDREI MONASTYRSKY  (1949) 

 

[Andrei Monastyrski](http://www.conceptualism-moscow.org/page?id=179&lang=en) is één 
van de meest voorname en invloedrijke vertegenwoordigers van Moscow Conceptualism. 
Tijdens de jaren zestig, zeventig en tachtig draaide zijn kunstenaarspraktijk om het tonen en 
overstijgen van de 'echte' werkelijkheid. Deze 'echte' werkelijkheid vormde alternatief voor de 
idyllische realiteit van het sociale realisme, de enige kunst die door de autoriteiten van de 
Sovjetunie getolereerd werd. Hij was de spilfiguur van de Moskouse kunstgroepering 
*Collective Actions*, een informele groepering van avant-gardekunstenaars die zich 
(ondergronds) toelegden op conceptueel geaarde acties en performances. De performances 
konden langdurig en complex zijn en vonden vaak plaats op afgelegen, strikt 
geheimgehouden locaties, waarvan de exacte coördinaten slechts van mond tot mond werden 
gedeeld. Deze *Collective Actions* vormden een manier waarmee de Moscow Conceptualists 
het monopolie van het sociaal realisme konden betwisten. 
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The Slogan (1978) Video (00:04:43) 

 

 

(c)image: M HKA 

Deze actie vond plaats op 9 april 1978. In de buurt van de stad Zvenigorod (nabij Moskou), 
werd een grote lap marineblauwe stof boven een rivier opgehangen. Op het spandoek was te 
lezen:  

"IK VRAAG ME AF WAAROM IK TEGEN MEZELF LOOG DAT IK HIER NOOIT WAS 
GEWEEST EN GEHEEL ONBEKEND WAS MET DEZE PLEK – IN FEITE IS HET HIER NET ALS 
OVERAL, ALLEEN HET GEVOEL IS STERKER EN HET ONBEGRIP DIEPER". 
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C INDY SHERMAN  (1954) 

 

De Amerikaanse fotografe en filmregisseuse Cindy Sherman behoort met haar geënsceneerde 

foto’s tot de belangrijkste en invloedrijkste kunstfotografen van de afgelopen dertig jaar. In 

haar oeuvre trekt ze de hedendaagse beeldcultuur en de invloed ervan op onze beeld- en 

identiteitsvorming voortdurend in twijfel. 

Door middel van fotografie kan Sherman conceptueler te werk gaan. Deze concepten werkt ze 
uit in reeksen van altijd titelloze foto’s, waarmee ze vragen stelt over de rol en de representatie 
van vrouwen in de samenleving, media en kunst. 

Shermans foto’s refereren meestal direct aan elementen uit de hedendaagse beeldcultuur. Voor 
haar debuutreeks UNTITLED F I LM STILLS  uit 1980 fotografeerde ze zichzelf als belichaming 
van alle bedenkbare Hollywoodclichés over vrouwen uit de jaren vijftig: de toegewijde 
huisvrouw, het naïeve stadsmeisje, de zelfbewuste carrièrevrouw, ... Door zelf model te staan, 
suggereert Sherman dat ze tegelijkertijd alle en geen van deze vrouwen is. In latere reeksen 
keert deze thematiek terug. Langzaamaan worden haar foto’s schokkender en confronterender. 

Sherman maakt foto’s in zwart-wit en kleur, die tot in de kleinste details zijn gemanipuleerd. 
Centraal in het werk van Sherman staat de dubbelrol die zij aanneemt als fotograaf en model. 
Sherman is tegelijkertijd regisseur, make-upartist, haarstylist, kleedster en mannequin. Zo speelt 
ze met de traditionele rolpatronen die eeuwenlang de kunstwereld hebben bepaald. Haar 
foto’s roepen vragen op over echtheid en nabootsing, identiteit en identificatie. Met stereotiepe 
beelden en clichés weet ze greep te krijgen op de fantasieën en herinneringen van de 
toeschouwer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONFORM 28.09-20.10   
  
 

 
CC De Ververij | Wolvestraat 37 | 9600 Ronse 

info@ccdeververij.be | tel 055 23 28 01 | www.ccdeververij.be  
CONFORM 28.09-20.10 | expo te bezoeken op woe-zat-zon | 14:00-18:00 

 
 

Untitled No 120 A (1983) foto 

 

 

(c)image: M HKA 

De foto UNTITLED NR .  120  A komt uit Cindy Shermans reeks FASHION . Deze reeks werd 
gemaakt in opdracht van een haute-couturezaak in New York, voor het tijdschrift INTERVIEW . 
De foto’s ademen een vervreemdende, haast onheilspellende sfeer uit, die niet conformeert aan 
de gebruikelijke conventies van de modefotografie. Met modepubliciteit als medium zet 
Sherman vraagtekens bij de functies van kleding als ‘tweede huid’ en drager van identiteit. 
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BABI BADALOV  (1959)  

 

Babi Badalov werd geboren in het Azerbeidzjaanse Lerik.  

Babi Badalov is dichter en kunstenaar. Na het voltooien van zijn studies aan de kunstacademie 
trok hij in 1980 naar St. Petersburg, waar hij snel een invloedrijk undergroundkunstenaar 
werd, alsook lid van de niet-officiële Associatie van Experimentele Visuele Kunst (TEII). Met die 
groep nam Badalov deel aan verschillende kunstexposities in Rusland en het buitenland. Als 
beeldend kunstenaar drukt hij zijn ideeën uit via kunstobjecten, schilderijen, installaties en live 
performances. Hij experimenteert met woorden en schrijft cryptische poëzie, waarin hij talen 
en beelden uit verschillende culturen mengt.  Het werk van Badalov  focust op linguïstische 
exploraties, waarbij hij de beperkingen van de taal en de grenzen die ze oplegt aan haar 
gebruikers onderzoekt. 
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I am Euromental(2015) Installatie 

 

 

 
Badalovs recent werk –waaronder ook deze installatie, geproduceerd voor de 10 dagen 
durende Biënnale van Moskou (VDNKh, 22 september tot 1 oktober 2015) – spitst zich toe op 
linguïstische ontdekkingen, associaties en woorden die in hetzelfde alfabet als dat van ons 
geschreven zijn, maar een verschillende betekenis, klank of uitspraak hebben. 

Het nomadenleven van een kunstenaar (of reiziger, migrant of vluchteling) bezorgt hem niet 
enkel een moeilijke aanpassingsperiode qua culturele integratie, maar kan hem vooral ook tot 
een gevangene van de taal maken. Badalovs projecten spelen met deze soort linguïstische 
vragen om ruimere geopolitieke kwesties te benadrukken. 

 

 

 

 

 

http://6th.moscowbiennale.ru/participants/54
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MARYAM NAJD  (1969) 
 
 
MARYAM NAJD  IS  AFKOMSTIG U IT  TEHERAN MAAR WOONT EN  WERKT AL VELE  JAREN IN 

ANTWERPEN .  ZE  WERKT ZOWEL ZU IVER ABSTRACT –  MET SUBT IELE  KLEURGR ADAT IES  –  ALS  

THEMAT ISCH F IGURAT IE F .  WAT OP HET EERSTE Z ICHT VER UITEENLOPENDE  BEKOMMERNISSEN 

L IJKEN ,  BL IJKEN TWEE KANTEN VAN DEZELFDE MEDAILL E .  DE  MEEST ONMIDDELL IJKE TOEGANG 

GEEFT ZE  IN HAAR F IG URATIEVE SCHILDER IJEN ;  ZE  TONEN EEN REFLECT IEF  ART IST IEK  PROCES  DAT  

DE MAATSCHAPPEL IJKE TEGENSTELL INGEN TUSSEN DE BE IDE CULTUREN VERVLECHT DAN WEL 

ONTRAFELT .  NAJD PLAATST DE BEKLEMMENDE EN CONFL ICT -BELADEN CONTEXT  VAN HET M IDDEN-
OOSTEN TEGENOVER HET UTOP IE  VAN DE WESTERSE  ‘VR IJHE ID ’ .  OP DIE  MANIER  VOERT Z E  EEN 

OPEN MAAR KR IT ISCHE D IALOOG TUSSEN TWEE TEGENGESTELDE WERELDEN .  
 
WEERKERENDE THEMA ’S IN HAAR WERK Z IJN L ICHAMEL I JKHE ID VERS US SP IR ITUAL ITE IT ,  DE  

VR IJHE ID VAN DE WESTERSE VROUW ZOALS D IE  TOT  UIT ING KOMT IN DE PROBLEMAT IEK VAN HET  

NAAKT VERSUS DE VERSLU IERDE VROUWELI JKHE ID ,  EN HET Z ICHTBARE VERSUS HET ONZICHTBARE ,  
B IJVOORBEELD HET MYSTER IEUZE BESTAAN VAN ANONIEME VLUCHTEL ING EN ,  M IGRANTEN OF 

WERELDRE IZ IGERS .  IN HAAR SCHILDER I JEN GEBRUIKT  NAJD BEELDEN D IE  IN HUN ESSENTIE  DE 

MEEST ACTUELE  EX ISTENT IËLE  VRAGEN OPROEPEN .  MARYAM NAJD ZOEKT TELKENS HET 

BRANDPUNT OP WAAR DE  UITERSTEN MEKAAR RAKEN .  TWEE MENSEN WANDELEN B IJ  

ZONSONDERGANG ACHTELOOS LANGS DE BRANDIN G VAN DE ZEE ,  MAAR OP DE VOORGROND 

VAN HET SCHILDER IJ  L IGT EEN MAN LANGUIT  OP HET  STRAND ;  GEWIKKELD IN EEN AKEL IGE SOORT 

THERMISCHE OMHULL ING VAN GL IMMENDE  FOL IE .  
 
MET  VEEL  EMPATHIE  MAAR  TOCH ZONDER PATHET ISCH TE  WORDEN PORTRETTEERT MARYAM NAJD 

HAARSCHERPE PERSONAG ES IN AL HUN MENSEL I JKE WAARDIGHE ID .  IN HAAR PORTRETTEN VOEL JE  

DE HAND VAN DE KUNSTENARES DIE  HAAR KUNN EN S ITUEERT B INNEN DE EUROPESE TRADIT IE  

WAARVAN ZE DEEL  U ITM AAKT ,  MAAR ZE LAAT TOCH HAAR OOSTERSE BL IK DAARVOOR NIET  

ACHTERWEGE .  DE  MIGRANTEN Z IJN GEEN VERPAUPERDE BEDELAARS ,  MAAR ELEGANTE EN TROTSE 

PERSONAGES IN EEN NOODLOTT IGE  S ITUAT IE .   
 
IN HAAR WERK TREKT DE  KUNSTENARES STEEDS O NVERWACHTE L IJNEN ,  B IJVOORBEELD TUSSEN 

HERKOMST EN HUNKER ,  TUSSEN UTOP IE  EN IDEOLOGIE ,  OF TUSSEN INDIV IDUAL ITE IT  EN 

VERDOKEN SCHOONHE ID .  U I TE INDEL IJK DRAAIT  ALLES  OM HET BEGR IP  VR IJHE ID ,  N IET  ALLEEN ALS 

STREEFDOEL OP Z ICH ,  MAAR OOK ALS F ILOSOF ISCH BEGRIP  EN ALS E EN BL IJVENDE VRAAG .  IS 

VR IJHE ID EEN RECHT OF EEN GUNST?  EEN U ITDAGING OF EEN BEPROEVING?  EN WAT MET DE 

VR IJHE ID OM TE ZONDIGEN?  
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MEDITERRANEAN BLANKET I I  (2016)   

 

 

 

I was raised to be covered III (2014)  
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Collectie M HKA, Antwerpen, Schenking Vrienden van het M HKA, 2016 

Léa Lublin (1929-1999) 

 

De Argentijnse conceptuele kunstenares Léa Lublin maakte deel uit van een contingent Latijns-
Amerikaanse cultuurproducenten en intellectuelen die in de jaren zestig en zeventig de 
politieke instabiliteit van hun respectieve landen inruilden voor de meer stimulerende artistieke 
en culturele milieus van Europese metropolen als Londen en Parijs. In Parijs kon Lublin zich 
daarenboven verder verdiepen in de voor haar belangrijke geschiedenis van het surrealisme – 
de invloed van Marcel Duchamp (die in de periode 1917-1918 zelf even in Buenos Aires had 
gewoond) is sterk merkbaar in al haar werk. In de loop van de jaren zeventig zakte Lublin af 
naar Antwerpen om er in het kader van een reeks happenings in het ICC een performance te 
realiseren rond haar ‘vragenlijst’ WAT IS  KUNST ?  – een doek in eenvoudige katoen waarop 
zevenentwintig vragen staan afgedrukt die op retorische toon naar het wezen en nut van de 
kunst hengelen. Lublins vragenlijst, die voor het eerst in Antwerpen werd getoond als wikkel 
rond het Rubensstandbeeld op de Groenplaats, werd opnieuw opgediept voor de 
tentoonstelling “Dear ICC”, waar zij als pendant functioneerde voor Daniël Dewaeles meer 
pragmatisch-prozaïsche vraag wat zegt u het ICC?. 

 
Wat is kunst? [What is Art?](1977) Installatie 

 

In deze tekst stelt Lea Lublin een hele reeks vragen. "IS KUNST EEN VERLANGE N?  EEN 

VORMVAN SUBLIMATIE?  EEN NEUROSE?" Veel van die vragen komen met een duidelijke 
psychoanalytische subtekst – Lublins geboorteplaats Buenos Aires was toen al een belangrijk 
centrum voor psychoanalyse. Met die vragen bekritiseert Lea Lublin de sociale dimensies van 
kunst als een vroege vorm van institutionele kritiek. 

Lublin werpt hedendaagse vragen op bij de historische betekenis en macht van kunst, en ze 
stelt de representatieve kracht van het verleden in vraag. Dit stellen van vragen is eerder 
eigen aan wat een dialoog doet, en is subversief zonder beledigend te zijn. Het is een zwakke 

http://ensembles.mhka.be/items/1094
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positie, waarin ze de mogelijkheid vrij laat voor afkeuring door het publiek, nog versterkt 
door te eindigen met een trauma. "IS KUNST EEN SYMPTOOM?" We kunnen dit linguïstische 
experiment vergelijken met gelijkaardig werk door haar mannelijke collega’s generationisten, 
zoals Lawrence Weiner, Sol Lewitt of Robert Barry. Typisch voor hen is dat zij geen vragen 
stellen, maar simpelweg feiten poneren (of wat zij als feiten aanschouwen). 
WHAT IS  ART?,  1977 komt ook naar voren als we het hebben over VROUWENVRAGEN? van 
Jef Geys. Is het stellen van vragen een onmannelijk instinct? De vragen geven blijk van een 
vrouwelijke bescheidenheid – al is er geen sprake van een bescheiden daad wanneer je je 
vragen over de staat van kunst drapeert over het standbeeld van de prins der schilders 
(Rubens) of over een calvarie-scène. 
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BERLINDE DE BRUYCKERE  (1964)  

 

Berlinde De Bruyckere maakt driedimensionale beelden, installaties en aquarellen. Haar oudere 
werken hebben een minimalistisch karakter. Staal, steen en glas zijn in deze beginperiode haar 
favoriete materialen. Langzaamaan verlaat ze de abstracte motieven en zoekt ze haar toevlucht 
tot herkenbare vormen en dingen. Zo introduceert ze de deken, kneedbaar lood, was en stro 
als materialen. 

Ze breidt haar persoonlijke iconografie uit met impactvolle beelden van (opgezette) paarden 
en reusachtig uitgevallen knuffeldieren. De schoonheid van de materialen die ze gebruikt, heeft 
altijd iets fataals. De dekens in haar sculpturen beschermen en verstikken, de loden rozen 
verleiden en vergiftigen, de bloemtapijten met begonia’s getuigen van bloei en verval. Ze 
gebruikt bewust herkenbare vormen waarmee ze de toeschouwer aan het denken wil zetten, 
met herinneringen wil opzadelen. Ze legt een voorliefde aan de dag voor materialen en vormen 
die een dubbelzinnigheid weerspiegelen, kenmerkend voor de menselijke ervaring. Onder de 
delicate en soms bedrieglijk lieve huid van haar werken, gaapt een beklemmende afgrond. 
Dood, angst en eenzaamheid zijn terugkerende thema’s die echter nooit losgekoppeld worden 
van leven, liefde en schoonheid. 

Ondanks de grote formele verscheidenheid van haar werken vormen de eenheid van 
materiaalkeuze, de gebruikte technieken en de terugkerende symbolen en motieven een rode 
draad door heel haar oeuvre. 

Naast haar driedimensionale werken heeft de kunstenares ook steeds haar ideeën op papier 
gezet. Deze werken (tekeningen en aquarellen, vaak aquarel en gouache gecombineerd op oud 
papier of karton) ontstaan voor de beelden en kunnen als zelfstandige werken functioneren. 
Berlinde De Bruyckere legt de interpretatie van haar werk niet vast. Ze laat haar werk bewust 
open voor diverse interpretaties. 
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Zonder titel (1994) - 4 werken  

 

 
 
 

 

 

 

 

 



CONFORM 28.09-20.10   
  
 

 
CC De Ververij | Wolvestraat 37 | 9600 Ronse 

info@ccdeververij.be | tel 055 23 28 01 | www.ccdeververij.be  
CONFORM 28.09-20.10 | expo te bezoeken op woe-zat-zon | 14:00-18:00 

 
 

Joseph Beuys (1921-1986) 

Joseph Beuys is één van de belangrijkste Duitse naoorlogse 20ste-eeuwse kunstenaars. Zijn 

artistieke praktijk was ongelooflijk divers en omspande zowel performance, happening, 

beeldhouwkunst, installatiekunst en grafiek als kunsttheorie en kunstpedagogie. Vanwege deze 

verscheidenheid kan het werk van Beuys zeer moeilijk ingedeeld worden bij deze of gene 

kunststroming, wat nog versterkt werd door het feit dat hij steeds ‘van buitenaf’ naar kunst 

gekeken heeft en zich altijd kritisch is blijven afvragen hoe ze binnen een alomvattend 

maatschappijbeeld diende te functioneren. Ook zijn drang om zijn persoon en 

kunstenaarsstatus in functie van zijn artistieke ideologie te mythologiseren, maakte hem tot een 

unicum in de Europese kunstwereld van de jaren 1960 en 1970. Doorgaans linkten de 

toenmalige critici hem nog het vaakst aan de Fluxus-beweging, een kunstenaarsstroming die 

de band tussen kunst en het dagelijkse leven opnieuw wilde aanhalen door het constante, 

spontane ‘fluctueren’ en vloeien van plots opborrelende ideeën en creativiteitsstimuli. De reden 

waarom Beuys als een van de belangrijkste voorvechters van deze stroming beschouwd werd, 

lag paradoxalerwijs in het feit dat hij zich steeds geprofileerd heeft als een van haar 

belangrijkste critici. Hij liet immers dikwijls – zowel in zijn spreken als in zijn artistieke acties – 

optekenen dat hij de Fluxusbeweging ‘te Neo-Dada’ en ‘niet vernieuwend’ genoeg bevond. 

Zijn engagement ten opzichte van Fluxus lag dus eerder in zijn pogingen om de beweging 

meer te openen en een andere richting uit te sturen dan in het onderschrijven van haar 

inhoudelijke premissen. 

Beuys vertoonde al van jongs af een sterke interesse in en aanleg voor tekenen, muziek (hij 

was  een niet onaardig cellist en pianist) en natuurwetenschap. Zijn interesse in kunst werd 

tijdens zijn jeugd in de tweede helft van de jaren 1930 sterk aangewakkerd door Achilles 

Moortgat, een Belgische mythologisch geïnspireerde schilder en beeldhouwer, wiens atelier in 

de buurt hij regelmatig bezocht, en de Duitse expressionistische beeldhouwer Wilhelm 

Lehmbruck uit het nabijgelegen Duisburg, wiens sculpturen een grote indruk op hem maakten. 

Deze twee ontmoetingen deden Beuys besluiten om – nog voor hij in 1941 afstudeerde aan 

het Gymnasium – beeldhouwer te worden. In datzelfde jaar – in volle Tweede Wereldoorlog 

– sloot Beuys zich vrijwillig aan bij de Duitse luchtmacht als gevechtspiloot. In die functie had hij 

een aantal jaren later, in 1944, een vliegtuigongeluk, dat – althans naar Beuys’ eigen zeggen 

– zijn volledige verdere artistieke identiteit diepgaand heeft beïnvloed. Zijn vliegtuig stortte 

neer in een onherbergzaam gebied in de Krim. Beuys overleefde de crash en werd gevonden 

door een lokale stam nomadische Tartaren, die hem het leven redden door zijn half bevroren 

lichaam in te smeren met vet en te omwikkelen in vilt. Hoewel het in Beuys’ karakter als 

kunstenaar lag om regelmatig zijn eigen biografie als onderwerp van artistieke interpretatie 

te nemen, functioneerde dit verhaal hoe dan ook als een krachtige interpretatieve hefboom 

om de mythische status van zijn kunstenaarschap en zijn onconventionele gebruik van typische 

materialen als vilt en vet in zijn kunst te bevestigen en verklaren. Na de oorlog nam Beuys zijn 

intentie om kunstenaar-beeldhouwer te worden weer op, en ging hij monumentale 

beeldhouwkunst studeren aan de Academie van Düsseldorf. Die studierichting wisselde hij 
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echter algauw in voor het zogenaamde off-college van de Duitse entartete beeldhouwer Ewald 

Mataré, die zich specialiseerde in expressief gestileerde mythologische figuren en dieren, en 

bij wie Beuys in 1953 afstudeerde. Gedurende de rest van de jaren 1950 werd de 

kunstenaarspraktijk van Beuys voornamelijk gekenmerkt door de exploratie van zijn eigen 

artistieke vocabularium in honderden enigmatische tekeningen, waarin hij metaforische en 

symbolische connecties probeerde te maken tussen natuurlijke fenomenen, de materiële 

werkelijkheid en filosofische systemen.  

In 1961 werd Beuys benoemd tot Professor Monumentale Beeldhouwkunst aan de Academie 

van Düsseldorf en het is pas daar, vanuit zijn kunsteducatieve praktijk in de schoot van die 

academie, dat zijn artistieke identiteit tot volle wasdom kwam en hij zijn bekende inzichten 

ontwikkelde over de plaats van kunst en de kunstenaar in de maatschappij. Zijn praktijklessen 

waren zeer filosofisch geïnspireerd en bestonden voornamelijk uit discussiemomenten, waarbij 

de idee van kunst als vehikel voor maatschappelijke kennisoverdracht het vertrekpunt vormde 

en van waaruit Beuys ook zijn eigen artistieke discours in diverse performances aanscherpte. 

Het bekendste voorbeeld hiervan is zijn iconische performance ‘How to Explain Pictures to a 

Dead Hare’ uit 1965, waarbij hij – het gezicht besmeerd met honing en bladgoud – gezeten 

op een stoel al murmelend kunstconcepten probeerde te expliceren aan een dode haas die hij 

in zijn armen hield. De performance had een hoog symbolisch karakter en verenigde voor het 

eerst een aantal van Beuys’ typische inzichten. De honing (een levendige goudkleurige 

substantie) en het bladgoud (symbool voor de ultieme alchemistische transformatie) op het 

hoofd refereerden aan de verandering van het rationele naar het emotionele denken. Dit 

denken, dat een hoog metaforisch gehalte heeft en dingen wil transformeren door expliciete 

pogingen tot kennisoverdracht, legde de voedingsbodem voor Beuys’ bekende concept van de 

kunstenaar als sjamaan. Een ander belangrijk aspect van zijn visie op kunst dat hij ontwikkelde 

gedurende de jaren 1960 aan de academie is de idee van de ‘sociale sculptuur’. 

Geïnspireerd door Romantische schrijvers als Novalis en Friedrich Schiller, geloofde Beuys sterk 

in de kracht van de universele menselijke creativiteit en was hij overtuigd van het potentieel 

van kunst om revolutionaire maatschappelijke veranderingen op gang te brengen. In 

overeenstemming met de filosofie van Rudolf Steiner zag Beuys de gehele maatschappij en bij 

uitbreiding het leven als één groot Wagneriaans Gesamtkunstwerk, één omvattende ‘sociale 

sculptuur’ waaraan elke mens als inherent creatief wezen bijdroeg. ‘Iedereen is een 

kunstenaar’, zo luidde een van zijn bekendste uitspraken in dit verband.  
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Hoewel Beuys gedurende de jaren 1960 door middel van zijn publieke optredens en zijn 

performances al de nodige nationale en Europese erkenning had vergaard, brak hij als 

kunstenaar pas definitief door midden jaren 1970. Volgens toenmalige critici was Beuys’ 

iconische performance ‘I like America and America likes me’ niet alleen van cruciaal 

belang voor de internationale doorbraak van zijn werk, maar tevens in the slipstream hiervan 

voor de Duitse avant-gardekunst – met kunstenaars als Markus Lüpertz, Georg Baselitz en 

Anselm Kiefer - in het algemeen. In deze performance uit 1974 vloog Beuys voor de eerste 

keer naar New York en werd hij rechtstreeks, gewikkeld in een vilten deken, per ambulance 

van de luchthaven naar de galerie gebracht. Daar deelde hij gedurende drie dagen in zijn 

vilten deken en ‘gewapend’ met een herdersstaf de tentoonstellingsruimte met een coyote, 

waarbij de interactie tussen Beuys en het dier centraal stond. Na die drie dagen liet Beuys zich 

weer per ambulance naar de luchthaven voeren en vloog hij terug naar Duitsland, zonder echt 

een voet op Amerikaanse bodem te hebben gezet. Later zei hij hierover dat hij zich ‘compleet 

wilde isoleren, me laten injecteren met de energie van het dier, en niets anders van Amerika 

wilde zien dan de coyote’. Deze revolutionaire performance veroorzaakte veel reactie in de 

Verenigde Staten en vestigde definitief Beuys’ internationale faam als kunstenaar.  

Beuys’ voortdurende inzet voor de idee van de verbinding tussen kunst en het leven, dat hij als 

een charismatische predikant overal ter wereld verkondigde, maakt hem tot een 

schoolvoorbeeld van de zogenaamde artist mythology, de kunstenaar als voortdurende 

spiegel van zijn eigen alomvattende ideologie. Vanwege de uniciteit van zijn persoon en zijn 

kunst was en is hij een van de belangrijkste naoorlogse kunstenaars van de twintigste eeuw. 
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Ricardo Brey (1955) 

Ricardo Brey is één van de belangrijkste Cubaanse kunstenaars van deze tijd. Samen met 

kunstenaars en geestesgenoten als Jimmie Durham, David Hammons, Kerry James Marschall en 

Artur Barrio maakt hij deel uit van een generatie niet-westerse kunstenaars die in hun oeuvre 

de verschillende invloeden uit hun multiculturele roots vermengen met westerse 

beeldstrategieën om een kritiek te formuleren op de illusie van het zelfreferentiële en nog 

dikwijls neokolonialistische westerse denken.  

Van 1970 tot 1978 studeerde Brey schilderkunst aan de Escuela de Artes Plasticas San 

Alejandro en aan de Escuela National de Arte in Havana, op dat moment de belangrijkste 

kunstschool in Cuba, waar veel aandacht besteed werd aan de ambachtelijke kanten van het 

kunstenaarsvak. Wegens de toenmalige grote materiaalschaarste in Cuba liet Brey het 

schilderen al snel links liggen en concentreerde hij zich op tekenen en grafiek. Bovendien 

waren het toen de hoogdagen van de conceptuele kunst en raakte Brey al snel in de ban van 

deze stroming. Zijn kunst verschilde echter radicaal van de koele, zakelijke uitingen van de 

meeste conceptkunstenaars en was vanaf het prille begin doortrokken van poëzie, melancholie 

en mysterie. In 1981 nam Brey deel aan de tentoonstelling Volumen I, die in de Cubaanse 

kunstwereld insloeg als een bom en het begin betekende van de zogenaamde Cubaanse 

Renaissance, waarin een groep kunstenaars – met Brey als een van de voortrekkers – zich 

verzette tegen het toenmalige ingeburgerde socialistisch realisme in de Cubaanse 

hedendaagse kunst. Dit betekende zijn doorbraak als kunstenaar en katapulteerde hem in de 

canon van de hedendaagse kunstscene in Cuba. Tot in het midden van de jaren 1980 bleef 

Brey voornamelijk werk op papier maken, met een sterk natuurromantische inslag en 

geïnspireerd op de dagboekgeschriften van bekende ontdekkingsreizigers en 

natuuronderzoekers als Alexander von Humboldt – de ‘tweede ontdekker’ van Cuba naast 

Columbus – en Charles Darwin, over wie hij fictieve biografieën bij elkaar tekende met een 

pseudonatuurwetenschappelijk karakter. Zijn artistieke strategie hierbij was die van de 

‘collectieve anonimiteit’, een manier om zijn eigen ervaringen als Cubaan te verweven met een 

gemeenschappelijke natuur- en cultuurgeschiedenis en zich zodoende los te maken van de 

kolonialistische ideologieën die dikwijls samenhingen met dit soort natuur- en cultuuronderzoek.  

In 1985 – in een periode waar alle grensverkeer van en naar Cuba aan banden was gelegd 

– maakte Brey voor het eerst een reis naar de Verenigde Staten, die een keerpunt in zijn werk 

zou betekenen. Daar ontmoette hij Jimmie Durham, een kunstenaar met Cherokee-roots, die 

hem aanraadde de indianenreservaten in South Dakota te bezoeken. Dit bezoek liet een 

diepe indruk na op Brey en deed hem de rijkdom en eigenheid beseffen van zijn eigen Afro-

Cubaanse achtergrond, die – net als de Indiaanse - een smeltkroes is van primitivistische en 

westerse invloeden. Sindsdien beschouwt Brey zichzelf expliciet als een ‘verlichte primitief’ en 

is zijn werk – net zoals dat van andere Cubaanse kunstenaars van zijn generatie – enerzijds 

bedoeld om te functioneren in een westers georiënteerd kunstsysteem en anderzijds zo hybride 
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is als de culturele wortels van zijn bakermat. In dezelfde periode kreeg hij van een bevriend 

kunstenaar een set houtsnijwerktuigen, die hem aanzetten om beeldhouwwerken en installaties 

te creëren, waarin hij aanvankelijk de objecten nog zelf uit het hout sneed. Deze werken 

waren een mengvorm van primitivistische invloeden als de Afrikaanse Yoruba-cultuur en een 

westerse conceptuele beeldtaal.  

 

 

 

 

‘Zonder Titel’ (2001) Installatie 

‘Zonder titel’ uit 2001 is een goed voorbeeld van Ricardo Breys latere sculpturen en 

installaties, die hij begon te creëren vanaf de jaren 2000 en waarin hij een aantal nieuwe 

vormelijke en inhoudelijke elementen introduceerde. Zo maakt hij vanaf die periode voor de 

presentatie van zijn werk regelmatiger gebruik van glasplaten en vitrines, een materiaal dat 

hij als sculpturaal element al in zijn installatie in 1992 op Documenta IX introduceerde, maar 

nog niet eerder als ‘tentoonstellingsstrategie’ op zich. De vitrines werden door Brey in de 

eerste plaats ingezet als reactie op zijn eigen vroegere, ‘wilde’ en ruimtevullende werk:  hij 

poogde zijn sculpturen nu meer gefocust te presenteren om de toeschouwer met een 
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afstandelijker blik te laten kijken naar de getoonde inhoud. ‘Zonder titel’ bestaat uit een 

balkvormige glazen tentoonstellingskast, gevat in een metalen frame, waarin een opgezette 

holle olifantenpoot staat te midden van een berg gebruikte handschoenen. Op een eerste 

niveau refereert de sculptuur aan de bekende 12de-eeuwse soefi-parabel over de vijf blinden 

die allen een deel van een olifant betasten en daardoor een compleet verschillende impressie 

van de ‘werkelijkheid’ van de olifant krijgen. De moraal van dit verhaal is dat een eenduidige 

visie op de realiteit niet bestaat en dat deze steeds afhankelijk is van de persoonlijkheid en 

achtergrond van degene die naar ‘zijn’ deel van deze werkelijkheid kijkt. Op een ander 

niveau zet Brey hét symbool van de Afrikaanse cultuur – de rijzige Afrikaanse olifant – 

letterlijk uitgehold te kijk in een vitrine, ten prooi aan een overdaad aan impressies van de 

westerse toeschouwer van hedendaagse kunst – hier gesymboliseerd door de stapel 

handschoenen, een kledingstuk dat veelal geassocieerd wordt met de 19de-eeuwse Europese 

bourgeoisie. Hiermee levert hij een ironische kritiek op het neokoloniale referentiekader 

waarvan deze westerse kunstwereld tegenwoordig nog te veel doortrokken is.  
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Peter Buggenhout (1963) 

Peter Buggenhout is één van Belgiës meest vooraanstaande beeldhouwers. Al vanaf de 

tweede helft van de jaren 1990 creëert hij monumentale, abstracte sculpturen uit de meest 

diverse materialen, die een zeer eigenzinnige, moeilijk te classificeren beeldtaal vertonen.  

Buggenhout studeerde eerst wiskunde, maar schakelde daarna over op schilderkunst. In 1990 

echter stopte hij bewust met schilderen omdat hij het medium ‘te symbolisch’ en ‘te semiotisch’ 

vond. ‘Ik wilde schilderijen maken die louter objecten op zichzelf waren, maar ik slaagde er 

niet in om ze van alle betekenis te ontdoen. Dus was er voor mij slechts één oplossing: of ik 

stopte om een kunstenaar te zijn omdat ik er niet in slaagde mijn doel te bereiken, of ik 

veranderde van medium. Het enige medium dat volgens mij geschikt leek voor het produceren 

van niet-symbolische objecten was beeldhouwkunst. In tegenstelling tot twee-dimensionele 

objecten, is sculptuur immers het enige medium dat objecten voortbrengt die in de ruimte staan, 

en dus letterlijk deel uitmaken van de realiteit.’ Buggenhout werd dus resoluut beeldhouwer. 

Daarbij sloot hij in al zijn sculpturen elke vorm van symbolisme uit en zocht hij naar een directe 

visuele taal die geen letterlijke referenties naar de werkelijkheid bezit. Deze principes waren 

ook eigen aan het minimalisme uit de jaren 1960 dat – uiteraard met een volkomen andere, 

strikt geometrische beeldtaal – eveneens afzag van symbolische betekenis en zich 

concentreerde op de connectie tussen (kunst)object, ruimte en toeschouwer. Hoewel Buggenhout 

zelf deze link erkent, noemt hij zichzelf eerder een late adept van de Romantiek, omdat deze 

19de-eeuwse stroming zich bewust was van de onmogelijkheid van de menselijke geest om de 

gehele wereld in al zijn complexiteit te vatten. De Romantici maakten echter nog steeds 

gebruik van een sterke symbolische beeldtaal om deze onmogelijkheid te verbeelden, terwijl 

Buggenhout eerder de autonomie van het pure object nastreeft. In dit verband is zijn 

voorliefde voor de etnische kunst van de Nbolistam uit Mali en Togo tekenend. Deze beelden 

bezitten immers enkel symboliek als ze werden onderworpen aan rituelen. Die transformeren 

het object volgens de Nboli steeds in iets nieuws, een steeds hernieuwde identiteit, tot het 

letterlijk zodanig beladen is met de verschillende offerlagen dat er niet meer dan een amorfe, 

opnieuw betekenisloze ‘sculptuur-blok’ overblijft, die niet langer identificeerbaar is en dus zijn 

ware ‘autonomie’ verkregen heeft. In deze mentaliteit ontwikkelde Buggenhout in zijn sculptuur 

zijn zogenaamde ‘analoge’ beeldtaal, gebaseerd op de idee dat er niet langer – letterlijk – 

een correct perspectief is om de realiteit te begrijpen, en waarbij de methode – of techniek – 

samenvalt met de inhoud en niet  – zoals in vele hedendaagse kunst – de methode de inhoud 

ondersteunt. De ‘inhoud’ van Buggenhouts sculpturen is dus de realiteit, ze verwijst niet naar de 

realiteit (zoals in symbolische kunstwerken). Ondanks deze consequente inhoudelijke lijn, die 

door Buggenhouts oeuvre van de tweede helft van de jaren 1990 tot nu loopt, vertoont zijn 

werk een ongelofelijke materiële en vormelijke diversiteit, die grosso modo onderverdeeld kan 

worden in een aantal ‘reeksen’ sculpturen. In de late jaren 1990 begon Buggenhout te werken 

met koeienmagen, die hij gebruikte als omhulsel voor abstracte, organische en amorfe 

sculpturen, waarvoor hij enigmatische titels koos als ‘Eskimo Blues’ en ‘Hopen dat er nog wat 

groeit’. Deze sculpturen met koeienmagen mondden in de tweede helft van de jaren 2000 min 
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of meer uit in de reeks ‘Mont Ventoux’. Uitgangspunt voor deze serie was het verhaal van de 

dichter Francesco Petrarca, die na het beklimmen van de Mont Ventoux beweerde dat hij 

eindelijk het overzicht op de wereld gevonden had. Hij vergat hierbij uiteraard de berg zelf 

waarop hij stond, wat perfect Buggenhouts idee illustreert dat het onmogelijk is om een 

overzichtelijk perspectief te krijgen op de realiteit. In de eerste helft van de jaren 2000 

onstonden er parallel hieraan nog een aantal andere reeksen sculpturen die zich sterk van 

elkaar onderscheiden door hun materiële verscheidenheid: The Blind leading the Blind en 

Gorgo. De eerste reeks bestaat uit monumentale amorfe sculpturen uit veelal industrieel 

afvalmateriaal, die door Buggenhout nadien zorgvuldig van een laag stof werden voorzien en 

die veel weg hebben van groteske archeologisch aandoende objecten uit een verre, 

postindustriële toekomst. Voor de Gorgo-serie combineerde Buggenhout industrieel en 

organisch materiaal als varkensbloed en paardenhaar. ‘Gorgo’ is een pseudoniem voor 

Medusa en verwijst naar de mythe van de Griekse wraakgodin, die mensen die haar 

aankeken in stenen beelden deed veranderen.  

Al meer dan twee decennia bieden de sculpturen van Buggenhout de toeschouwer letterlijk en 

figuurlijk geen perspectief. Volgens de kunstenaar leven we in een tijd zonder protagonisten, 

zonder primerende inhouden of waarheden. In die zin zijn Buggenhouts beeldhouwwerken 

uitermate hedendaags: ze bieden geen inhoud, geen betekenis, maar enkel een versplinterd 

perspectief op de realiteit.  

The Blind leading the Blind #9 (2005)  

 

 

 

Deze sculptuur is een vrij vroeg werk uit Peter Buggenhouts nog steeds uitdeinende reeks The 

Blind leading the Blind, die hij begon in 2003. De titel verwijst naar Pieter Bruegels beroemde 
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schilderij ‘De parabel van de blinden’ uit de 16de eeuw. Net zoals de blinden in dit schilderij, 

die elkaar blindelings volgen, weet volgens Buggenhout ook vandaag geen mens waar hij 

vandaan komt of waar hij naartoe gaat. De sculpturale constructies van Buggenhout verwijzen 

in die zin allemaal naar de onmogelijkheid om de werkelijkheid op een alomvattende manier 

te begrijpen. Zijn werken zijn net zo complex als onze dagelijkse omgeving en bieden geen 

vast perspectief op die werkelijkheid, noch op zichzelf. Dit werk is het negende in de reeks en 

nog relatief bescheiden van formaat, de recentere versies zijn vaak veel monumentaler. 

Regelmatig – zoals ook hier het geval is – presenteert Buggenhout deze gigantische stofhopen 

op een glazen plaat/sokkel of in een vitrine. Daarmee maakt hij duidelijk dat het wel degelijk 

een sculptuur betreft, een object dat alleen op zichzelf bestaat en dus ook enkel naar zichzelf 

verwijst. Het is niet meer dan een ding, dat geen enkele externe realiteit of inhoud 

symboliseert. De sculptuur is opgebouwd uit een opeenstapeling van allerlei materialen, zoals 

oud bouw- en industrieel afval dat bedekt wordt met huishoudstof. Deze materie is voor de 

kunstenaar zelf betekenisloos, ze bestaat enkel uit resten. Het materiaal is in staat om objecten 

te transformeren, doordat de vorm zodanig naar de voorgrond gebracht wordt dat kleur en 

materiaal verdwijnen. Deze assemblages groeien geleidelijk van binnenuit als een accumulatie 

van materialen en stof, die lijken op archeologische sporen vanuit een verre, postindustriële 

toekomst. 
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Henk Visch (1950) 
 
 
De Nederlandse kunstenaar Henk Visch volgt lessen grafiek en bezoekt van 1968 tot 1972 de 
afdeling beeldhouwkunst aan de Academie voor Kunst en Vormgeving ’s-Hertogenbosch82. 
Aanvankelijk werkt hij enkel op papier. Zijn oeuvre beweegt zich tussen hoogst figuratief en 
verregaand abstract en krijgt regelmatig het label poëtisch opgeplakt. Hijzelf beschouwt zijn 
werken als associaties van ideeën, gebaren en situaties.  
Visch schrijft gedichten, sluit zich aan bij een gezelschap dat straattheater maakt en droomt 
over het regisseren van een film. In 1979 trekt hij naar New York, de stad die hem naar eigen 
zeggen het blijvend verlangen gaf om intens deel uit te maken van de werkelijkheid. In 1982 
en 1983 keert hij terug en brengt een jaar door in de ateliers van MoMa PS1. 
Later doceert Visch aan de Rijksakademie van beeldende kunsten in Amsterdam (1984-1987) 
en aan de Jan van Eyck Academie in Maastricht (1987-1991). Tekeningen van zijn hand 
verschijnen gedurende vele jaren bij de column ‘Mirza’ in de Volkskrant en illusteren onder 
meer de teksten van Kader Abdolah. Visch’ werk geniet al vrij snel internationale erkenning en 
in respectievelijk 1988 en 1992 neemt hij deel aan de Biënnale van Venetië en de Documenta 
IX in Kassel. Vandaag woont en werkt hij in Berlijn en Eindhoven. 
Werken op papier vormen een op zichzelf staand onderdeel van Visch’ oeuvre. In enkele lijnen 
neergezet, stellen zijn tekeningen figuurtjes voor die zich veelal bewegen in een soms moeilijk 
te duiden omgeving. De lineaire, grafische gestalten zijn informeel van karakter en hebben 
iets schetsmatigs, zowel sekse- als leeftijdsloos, met een brede schedel en smalle kin.  
Vanaf 1980 werkt Visch ook driedimensionaal. Zelf noemt hij ze getimmerde tekeningen en 
trekt de vergelijking door wanneer hij het heeft over nadenken in hout, brons of andere 
substanties. Zijn sculpturen worden in divers materiaal uitgevoerd, gaande van hout, gips, 
textiel, veren, papier tot aluminium, ijzer, brons, zink en glas. Dikwijls voegt hij takken, haren 
en allerlei gevonden voorwerpen toe. 
Niet de zichtbare werkelijkheid wordt in beeld gebracht, maar het beeld wordt een metafoor 
voor persoonlijke ervaringen. Dit wordt versterkt door het uitzonderlijke taalgebruik van Visch. 
Poëtische en enigmatische titels dragen bij tot een associatieve betekenisgeving waarbij taal 
en beeld interageren. Het beeld is niet louter illustratie bij de tekst of omgekeerd, maar beeld 
en titel vormen een eenheid die hetzelfde uitdrukt. Binnen diezelfde optiek brengt Visch ook 
tekst op of naast de kunstwerken aan. Hoewel hij zijn beelden veelal reduceert tot 
vereenvoudigde vormen, is de mens manifest aanwezig – niet zozeer in de vorm van 
personages, maar via geabstraheerde functies zoals lopen en stilstaan, rusten en liggen, horen 
en zien, ruiken en voelen, denken en dromen.  
Visch’ bronzen mensfiguren of onderdelen hebben ieder een opvallende menselijke trek 
gehouden, eigenschappen die worden vertaald naar een houding. Het ensemble ‘Wordt 
vervolgd (zonder titel)’ bestaat uit drie paar benen. De ironische titel lijkt te verwijzen naar de 
mogelijkheid tot uitbreiding. Visch houdt zich geregeld bezig met het menselijk been en 
produceert bijvoorbeeld een ongelimiteerde oplage met de aanmoedigende titel ‘Noch 
einmal’. Een andere keer vervaardigt hij eenbenige gestalten in brons, waarvan het corpus 
gevormd wordt door een soort doek. 
Statica en beweging zijn de twee grote thematische polen waartussen de werkstukken van 
Visch zich bewegen. Zijn beeldhouwwerken raken vaak maar licht de grond. De gebruikte 
materialen ogen breekbaar, hun wanden poreus, de gewichten naar boven verplaatst. Visch’ 
driedimensionale werken lijken in een continue beweging te corresponderen met de ruimte  
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waarin ze zich bevinden. Qua formaat kunnen ze variëren van monumentale houtconstructies 
en grote polyestervormen tot kleine figuren gemaakt van gevonden materiaal. 
Visch is er altijd op gericht het associatievermogen van de kijker te prikkelen, ook wanneer die 
uiteindelijk niet tot de raadselachtige kern van zijn beelden kan doordringen. De beschouwer 
wordt niet opgezadeld met een dwingende inhoud: kunst is vrij. Toch kent zijn oeuvre een 
feitelijke voltooiing in het oog van de kijker. Het kunstwerk verwijst volgens Visch immers naar 
één enkel aspect van het kijken, namelijk het gezien worden. Zijn zichtbaarheid is zijn sterkste 
eigenschap en alleen voor dit doel werd het gemaakt. 
 
 
Go Home (1987) Installatie 
 
 

 
 
 
In 1986 trekt Henk Visch naar Rome, Venetië en Arezzo om de fresco’s van de Italiaanse 
meesters te zien. De ‘Madonna della Misericordia’ van Piero della Francesca in Arezzo, die 
van haar cape een tent maakt, waar mannen en vrouwen een veilig onderkomen vinden, was 
een opwindend, erotisch beeld volgens Visch. Op een kleine markt ziet hij een vrouw achter 
een kraam vol met kleurige stoffen. Visch maakt een beeld dat op deze herinneringen terug 
gaat, ‘Verenigd buiten zichzelf’. In het Vaticaan ziet hij ‘De bevrijding van Petrus’ van Rafaël 
en dit bezorgt hem een enorme schok.  
Hij start met een serie werken waarin hij niet meer vertrekt van een vorm of een bepaald 
volume. De werkelijkheid moest als het ware door het beeld heentrekken om het zijn 
bestaansrecht te verlenen. De idee was dat het beeld als een roep uit de wereld komt en niet 
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uit Visch zelf. Het werk met de titel ‘Verenigd buiten zichzelf’ verandert Visch twee maanden 
later en geeft het een nieuwe titel, ‘Go Home’. 
De uiterste consequentie van een beeld waar werkelijkheid doorheen trekt, is volgens Visch de 
installatie. Visch stelt dat via de installatie het beeld in de wereld geïntegreerd raakt, maar 
blijft zoeken naar een manier om werken te maken waarbij het object het middelpunt kon zijn.  
 
In ‘Go Home’ zijn aan een onregelmatig frame in de vorm van een huis kleine, in bitumen 
gedrenkte lappen stof gehangen die met goudverf werden beschilderd. Er wordt een ironische 
tegenstelling gesuggereerd tussen de degelijkheid die normaal gezien met een thuis 
geassocieerd wordt en de inherente fragiliteit van het voorgestelde onderkomen. Een bewust 
opgezochte tegenstelling die een eenvoudige lezing bemoeilijkt en stof tot nadenken geeft. 
Het veruitwendigt mee de theorie van de kunstenaar waarin ook de titel van een kunstwerk en 
de bijbehorende associaties die deze bij de beschouwer oproept, deel uitmaken van het 
kunstwerk. 
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Lois Weinberger (1947) 

De Oostenrijkse kunstenaar Lois Weinberger groeit op in het landelijke Tirol. Zijn familie 

bewerkt er al generaties lang land dat gepacht wordt van het naburige klooster, waar de 

jonge Weinberger elke zondag als misdienaar actief was. Volgens Weinberger vormde de 

natuur geen gespreksonderwerp thuis op de boerderij, maar bestond de werkelijkheid uit één 

grote repetitieve structuur van bijna rituele arbeid waartegenover de natuur een soort van 

immanente aanwezigheid vormde. 

Vanuit deze culturele geografische achtergrond verwijst Weinberger naar zichzelf als een 

agriculturele werker. Al in de vroege jaren 1970  legt hijj met zijn etnopoëtische werken de 

basis voor zijn artistieke exploratie van Natur und Kultur. Planten op ruderale braakliggende 

industriële terreinen worden het vertrekpunt voor tekeningen, foto’s, objecten, notities, films en 

werken in de publieke ruimte. Het is belangrijk om te benadrukken dat het bij Weinberger niet 

gaat om een geïdealiseerde of geromantiseerde visie op de natuur; het betreft geen 

zoektocht naar een verloren paradijs tussen de ruïnes van menselijke cultuur. De natuur die 

Weinberger vooropstelt, is een secundaire natuur, een tweederangsnatuur als het ware die hij 

laat figureren in een door de mens gemaakte context. Woekerend onkruid op marginale 

plekken aan de rand van de stad, florerend op het afval van de humane samenleving. Natuur 

in het postindustriële tijdperk is ook een soort van tweedehandsnatuur, een postculturele natuur 

waarbij het onderscheid tussen cultuur en natuur dikwijls moeilijk zichtbaar is. Zo importeerde 

Weinberger voor zijn project ‘What is beyond the plants / is at one with them’ (1997) op 

Documenta X onkruid van landen van wie de immigranten als problematisch worden 

beschouwd en herplantte het op een aantal afgedankte treinsporen in de buurt van het 

Kasselse centraal station. 

In veel westerse samenlevingen blijft het geloof bestaan dat het onophoudelijke proces van 

groei en verval in de natuur gecontroleerd kan worden door menselijke orde en stabiliteit. 

Tuinieren wordt Weinbergers geprefereerde metafoor, want dat verwijst naar macht en 

controle: er worden veilige schaalmodellen van de werkelijkheid geconstrueerd. Door 

Weinbergers voorkeur voor secundaire natuur wordt echter duidelijk hoe weinig betekenis 

territoriale afbakeningen hebben voor wilde planten. Er wordt geen onderscheid gemaakt 

tussen binnen en buiten, en in het verlengde hiervan, tussen goed en kwaad. Enkel het 

dynamische principe van flux wordt manifest zichtbaar. 

Lokale gebruiken, mythes en meer specifiek folklore, vormen dan weer een ander 

betekenislevel in Weinbergers gelaagde esthetiek. Net zoals bij religie steunen de 

folkloristische gebruiken en rituelen op herhaling om het immateriële over te dragen. Folklore 

kan religieuze of mythische elementen bevatten en tegelijk gelinkt zijn aan het meest profane 

en alledaagse. In zijn recente Home Voodoo-series koppelt Weinberger lokale folklore aan 

specifieke planten waarbij hij persoonlijke familietradities mixt met allerlei gebruiken, van 

voodoo tot christelijke en heidense rituelen. Zo zalft hij een sneeuwman met wijwater of 

verbrandt hij medicinale bergplanten ritueel om die samen met een Cubaanse sigaar te 
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inhaleren. Het resultaat is een soort homemade sjamanisme dat ondanks zijn intentionele humor 

en ironie toch opnieuw aan de onderliggende flux van de natuur refereert.  

Het summum van heerlijke wanorde in opstand tegen een doordacht, opgelegd systeem. 

Zo ook wordt onze eigen menselijke subjectieve geest bedreigd door de heersende 

wetmatigheden van consumeren en globaliseren. Het kapitalistisch systeem holt niet alleen 

onze sociale banden uit en veroorzaakt een ongekende ecologische destructie, maar dringt 

door tot in onze diepste gedachtes en gevoelens, tot en met het bepalen van onze houding 

toe. Voor Weinberger is het onkruid een artistieke metafoor voor de bedreigde vrije geest, 

voor het individu dat zijn eigenheid en intrinsieke verbeelding behoudt, dwars tegen de norm 

in.  

 

‘Feldarbeit’ (2002) 
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IARA BOUBNOVA 

Iara Boubnova is a contemporary art critic and curator based in Sofia, Bulgaria. She is the 

director of the ICA Sofia. Recently she curated the Second Ural Industrial Biennial of 

Contemporary art in Ekaterinburg and the First International Contemporary Art Festival in 

Sofia. 

 

 

‘Something Personal, Something Common’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ica-sofia.org/
http://en.uralbiennale.ru/
http://en.uralbiennale.ru/
http://en.uralbiennale.ru/visitors/about_ekaterinburg
http://edno.bg/en/sofia-contemporary-2012/the-festival
http://edno.bg/en/sofia-contemporary-2012/the-festival
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MARTIN ASSIG (1959) 

 

In zijn schilderijen werkt Martin Assig altijd met pigment en bijenwas. Ook in 

houtskooltekeningen gebruikt hij was die hij vanaf de achterkant in het papier strijkt zodat de 

tekening een verzadigde bijna schilderkunstige uitstraling krijgt. 

 

 

 
 ‘Leider, Leider’ (‘helaas’ 1992) met pigment en bijenwas op een hemd. 

 

Dit werk heeft Assig gemaakt naar aanleiding van de Irak crisis die een machtsvacuüm tot 

gevolg had en waarbij hij de corruptie in het land hekelt.   
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PETER FEND (1950) 

Peter Fend is een Amerikaanse kunstenaar. In 1980 richtte hij Offices and the Ocean Earth 
Construction and Development Corporation op met Colen Fitzgibbon , Jenny Holzer , Peter 
Nadin, Richard Prince en Robin Winters , [1] dat 'een bedrijf was uitgevonden voor een groep 
kunstenaars ". [2]In 1994 veranderde de organisatie haar naam in Ocean Earth Development 
Corporation (OCEAN EARTH).  [3]  

De New York Times noemt zijn werk "Een mix van conceptuele kunst, activisme en 
ondernemerschap, en stelde voor om milieuproblemen aan te pakken door een toepassing van 
art-as-design. 

Plannen voor het Adriatische bekken werden gepresenteerd in de Biënnale Aperto van 1993 
in Venetië, onder het label 'Oil-Free Corridor'.  Deze werden verder nagestreefd met "On 
Board", in de Biënnale van 1995, samengesteld door Jerome Sans - met actie in de lagune 
van Venetië.  Details werden gepresenteerd in de Architecture Biennail van 2008. In 2000 
maakte hij deel uit van de driepersoonsshow Ecologies [4] in het Smart Museum of Art in 
Chicago met Mark Dion en Dan Peterman .  Elke kunstenaar "onderzocht de onderlinge relaties 
tussen organismen en hun omgeving" [5] en het werk van Fend was getiteld China Basin Plans: 
The River Dragon Breathes Fire. 

 

 

‘The Flags of Documenta (Europe)’ (1992)  

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=nl&prev=search&rurl=translate.google.be&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Coleen_Fitzgibbon&xid=17259,15700021,15700186,15700191,15700256,15700259,15700262,15700265&usg=ALkJrhh63UE3c41XAP9h3qFxG9xei57wEg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=nl&prev=search&rurl=translate.google.be&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Jenny_Holzer&xid=17259,15700021,15700186,15700191,15700256,15700259,15700262,15700265&usg=ALkJrhiXANN9Pwlj7Psr8Z8JtYCYpL-D-A
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=nl&prev=search&rurl=translate.google.be&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Richard_Prince&xid=17259,15700021,15700186,15700191,15700256,15700259,15700262,15700265&usg=ALkJrhjsqqZDsQdoXc_MG0jWuZWqk-wPIw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=nl&prev=search&rurl=translate.google.be&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Robin_Winters&xid=17259,15700021,15700186,15700191,15700256,15700259,15700262,15700265&usg=ALkJrhjOWOQ_R-pVXq45f1zHvIHjeGOuvg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=nl&prev=search&rurl=translate.google.be&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Peter_Fend&xid=17259,15700021,15700186,15700191,15700256,15700259,15700262,15700265&usg=ALkJrhgzT0GCTc8g7AyJNX5KQUJbOlaoUA#cite_note-1
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=nl&prev=search&rurl=translate.google.be&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Peter_Fend&xid=17259,15700021,15700186,15700191,15700256,15700259,15700262,15700265&usg=ALkJrhgzT0GCTc8g7AyJNX5KQUJbOlaoUA#cite_note-3
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=nl&prev=search&rurl=translate.google.be&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/New_York_Times&xid=17259,15700021,15700186,15700191,15700256,15700259,15700262,15700265&usg=ALkJrhgTdduFYNHfeVtd-pcOAIl6EGK21Q
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=nl&prev=search&rurl=translate.google.be&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Peter_Fend&xid=17259,15700021,15700186,15700191,15700256,15700259,15700262,15700265&usg=ALkJrhgzT0GCTc8g7AyJNX5KQUJbOlaoUA#cite_note-4
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=nl&prev=search&rurl=translate.google.be&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Smart_Museum_of_Art&xid=17259,15700021,15700186,15700191,15700256,15700259,15700262,15700265&usg=ALkJrhjVwD1Y_eLEZ3W9QaNVMuyJq4lJ5Q
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=nl&prev=search&rurl=translate.google.be&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Chicago&xid=17259,15700021,15700186,15700191,15700256,15700259,15700262,15700265&usg=ALkJrhj8932wviYz1jdB_D0mtiUzbaga2Q
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=nl&prev=search&rurl=translate.google.be&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Mark_Dion&xid=17259,15700021,15700186,15700191,15700256,15700259,15700262,15700265&usg=ALkJrhgCjachiwDaayJk-YROAVkHEP2zdA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=nl&prev=search&rurl=translate.google.be&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Dan_Peterman&xid=17259,15700021,15700186,15700191,15700256,15700259,15700262,15700265&usg=ALkJrhhz-m85IKoY_N89A5Q4V6wfD7a4wQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=nl&prev=search&rurl=translate.google.be&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Peter_Fend&xid=17259,15700021,15700186,15700191,15700256,15700259,15700262,15700265&usg=ALkJrhgzT0GCTc8g7AyJNX5KQUJbOlaoUA#cite_note-5
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Op de avond van de opening van de tentoonstelling Conform vond in de tuin van het 

cultuurcentrum, de landschapsperformance S.A.R.M.A #7 plaats van Manoeuvre (Gent) en 

kunstenaar Veerle Michiels.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Curator : Cultuurcentrum De Ververij Ronse.  

Met dank aan het SMAK (Gent) en M HKA (Antwerpen). 

 


