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< Retrospectieve >

Hadden we het hier al
over

Azië?

continent,

Fascinerend

niet?

gemeenplaats

als

U

had

opening

zo’n
van

dit

hoofdartikel niet verwacht? Gelijk hebt u. U
wist trouwens al lang hoe belangrijk Azië is. Toch
wil ik de publicatie van een bijdrage over de biënnales
in Azië aangrijpen om samen met u even stil te staan bij
iets waaraan de meesten van onze tijdgenoten achteloos
voorbijgaan,

namelijk

bij

het

feit

dat

het

begrip

‘kunstschepping’ voor het eerst sinds lang ook elders dan in de
westerse wereld op de voorgrond treedt.
Wij eten Japans (rode tonijn wordt stilaan een met uitsterven bedreigde
soort), onze kinderen lezen manga’s, wij investeren in Aziatische fondsen
en wij vinden het doodnormaal dat we werk van Chinese schilders aan onze
muren hebben hangen. Toch is er wel degelijk een echte revolutie aan de
gang. Tot voor kort was Aziatische kunst een zaak van antiquairs. ‘Chinees’ was
bijna synoniem voor porselein en ‘Japans’ voor etsen. Verder leken alleen
Khmerbustes genade te vinden in de ogen van liefhebbers van abstractie. In elk
geval spraken hun eerbiedwaardige ouderdom en hun uitgepuurde stijl Marc
Corbiau zo sterk aan, dat hij zo’n buste een plaats gunde in een van zijn villa’s. Het
Oosten dat ons fascineerde, was 1000 tot 2000 jaar oud!
Na drie eeuwen onbetwiste culturele overheersing lijkt het Westen vergeten te zijn dat

Dirk Braeckman, A.D.F.-W.B.-03, 2003, gelatin silver print,
180 x 120 cm, courtesy Zeno X Gallery

Bezoek aan de ateliers van Dirk
Braeckman en Wim Delvoye

cultuur een zaak is van macht en wereldpolitiek. Nu ‘de wereld ons dorp’ is geworden,
geldt het laatste echter meer dan ooit. Cultuur heeft zich altijd al genesteld in de barsten
van

Wim Delvoye,
Out Walking the Dog,
2000, c-print op aluminium,
100 x 125 cm

politiek

en

plaats, waarbij wij het atelier bezochten van twee

Kunstscheppingen staan van nature ten

internationaal vermaarde kunstenaars: Dirk

dienste van de waarden en tegenwaarden

Braeckman en Wim Delvoye. Het was een uiterst

die in de dominante beschaving omgaan. Het

boeiende confrontatie met het gediversifieerde,

doet er weinig toe of die beschaving westers

doch uiteenlopende oeuvre van beide artiesten.

dan wel oosters is, steunt op de ideeën van

Daarenboven is het steeds een waar privilege om

Pericles dan wel op die van Lao-Tse,

deze artistieke grootmeesters in hoogsteigen

voortkomt uit de strijd van Churchill dan wel

persoon te mogen ontmoeten en hen met zoveel

uit die van Mao enzovoort. Het doet er

passie en overgave te mogen horen praten over

evenmin weinig toe of kunstenaars die

hun visies, passies, thema’s en evoluties die hun

waarden aanvaarden dan wel verwerpen.

oeuvre karakteriseren.

Zij hangen immers hoe dan ook een beeld op van de wereld en de samenleving van hun
tijd … Het beeld dat nu van de wereld wordt opgehangen is niet meer exclusief westers,

Dirk Braeckman

en dat is nieuw. Slaagt het kapitalistische China waar het Rode Boekje heeft gefaald?
Weer met de voeten op de grond. Na vier jaar trouwe steun en samenwerking trekt
Christie’s zich terug uit onze organisatie. Wij danken de hele equipe van Christie’s
voor haar enthousiasme en inzet en voor al wat we samen mochten beleven. Ik
maak graag van de gelegenheid gebruik om u te melden dat wij een nieuwe

< Bezoek onze site www.theartsociety.be >

Op 22 oktober ll. had onze uitstap naar Gent

economie.

partner mogen verwelkomen. Wij kunnen voortaan rekenen op de energie, het
talent en de enthousiaste medewerking van Sotheby’s. De start van het
nieuwe jaar zal er beslist een bijzonder elan door krijgen.

We begonnen deze herfstuitstap met een bezoek
aan het atelier van de fotograaf Dirk Braeckman.
Na de verwelkoming en een eerste drankje, konden
we het atelier vrij bezichtigen en de vele werken
ontdekken. Dirk Braeckman stond ook steeds
paraat om vragen te beantwoorden van de talrijk
aanwezige Art Society-leden.

Vanaf september 2006 wordt de plaats van Mélanie Berghmans bij The

De Gentse artiest beschouwt zijn donkere kamer

Art Society ingenomen door Véronique Van Steenberge. Ik heet onze

eerder als een schildersatelier waarbij hij zijn

nieuwe medewerkster van harte welkom en bedank Mélanie graag

handelingen niet ziet als een zuiver technische

persoonlijk voor de uitstekende samenwerking.

activiteit maar veeleer als een experiment dat kan

Als naar gewoonte staat Art’Icle vol boeiende informatie.
Kijk snel naar het programma voor het komende
trimester en neem rustig de tijd om de verschillende
bijdragen door te nemen …

evolueren in allerlei richtingen naargelang de
toegepaste manipulatie van de verschillende
opnames.
Zijn oeuvre bestrijkt een periode van zowat
25 jaar en heeft dus ook een sterke evolutie

Séverine Delen

ondergaan. Braeckman zelf deelt zijn oeuvre op in
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twee periodes, waarbij in de jaren ’90 de

Wim Delvoye

ommekeer plaatsvond. Hoewel we daarvan geen
voorbeelden konden zien in zijn atelier, vertrok

Op een boogscheut van het atelier van Dirk

Een andere categorie van zijn gekende werken,

hij

veel

Braeckman bevindt zich het atelier van Wim

zoals we zelf konden zien, zijn zijn met

nadrukkelijker vanuit de fotografie waarbij hij

gedurende

Delvoye. Ook daar konden we genieten van de

overdaad versierde dagelijkse voorwerpen zoals

zich beperkte tot het portret. In die tijd was zijn

boeiende eerstelijnsinformatie van de artiest zelf.

de Caterpillar, de truck, de betonmixer, de spade

werk dan ook enkel gekend in fotografische

Dit nieuwe enorme atelier beslaat een oppervlakte

enz. Deze voorwerpen worden gereduceerd tot

milieus.

Maar

de

eerste

doordat

de

periode

de

van ca. 1.400 vierkante meter. Plaats genoeg dus om

simpelweg eenvoudige dragers van de decoratie

gefotografeerde zo determinerend was, besloot

blik

van

ons een prachtig en uitgebreid overzicht te geven

en verliezen daardoor totaal hun voormalige

hij dan maar zijn benadering van het portret

van het oeuvre van Wim Delvoye. Zoals we dan ook

functie als functioneel voorwerp. Dat gebruik

drastisch te veranderen door ieder oogcontact

konden ontdekken is het heel moeilijk om een lijn te

van

met de geportretteerde te vermijden. Zo werd de

trekken door het oeuvre van deze artiest wegens de

bijvoorbeeld van gotische decoraties of van

afwezigheid van enig oogcontact dan ook

zo gediversifieerde vormen en dimensies van zijn

handgeschilderde Delftmotieven, geeft aan

meteen het onderwerp van die foto’s. Zijn vroege

repertoire. Zijn oeuvre varieert immers van

deze

realisaties vertrokken ook vaak vanuit het

tekeningen tot tatoeages, van filminstallaties tot

surreële dimensie. Door het overmatige gebruik

nachtleven, maar stilaan vond hij dat een te

getatoeëerde levende varkens, van opgezette

van decoratie, waarbij hij er zelf ook niet van

beklemmend uitgangspunt.

dieren tot bronzen beelden, van foto’s tot x-rays.

afziet om al dan niet gebruik te maken van

Hierna volgt dan ook enkel een summiere

massageproduceerde

behandeling van een selectie van zijn kunstwerken.

verwijst hij dan ook naar het fenomeen van de

In de jaren ’90 ging hij naar New York, op zoek
naar nieuwe uitdagingen. Hij begon er meer

kunsthistorische

dagelijkse

referenties,

zoals

gebruiksvoorwerpen

decoratieve

een

vormen,

massaproductie, de globalisering en het verlies

stillevens te fotograferen, waarvan het resultaat

Wim Delvoye verwerkt heel graag paradoxen in zijn

werd getoond in de Vereniging voor het Museum

werk. Met iedere parodie refereert hij ook aan iets

van Hedendaagse Kunst in Gent. Dat was voor hem

onderliggends, met iedere provocatie uit hij

Heel indrukwekkend waren ook de architecturale

het scharniermoment in zijn carrière. Een selectie

tegelijkertijd een zekere diepe affectie. Vandaar dat

plannen voor de bouw van een gotische

van die stillevens uit zijn latere periode konden we

sommige van zijn creaties door de aanwezigheid van

kathedraal, die op de enorme brandveilige stalen

zelf ontdekken in het atelier van Braeckman.

die ironie, soms kunnen worden ervaren als een

deuren hingen. De plannen werden opgemaakt

gratuite provocatie.

in samenwerking met architecten. Het project

In tegenstelling tot heel wat andere actuele

van authenticiteit.

werd ontworpen in opdracht van een Antwerpse

fotografen, laat Dirk Braeckman emoties toe in

In zijn atelier konden we zo bijvoorbeeld zijn alom

verzamelaar en zal gebouwd worden in de loop

zijn werk. Zijn vroege werk aanziet hij eerder als

bekende Cloaca I zien, een soort laboratorium dat

van volgend jaar. Die kathedraal, ca. 26 m hoog,

een autobiografische documentaire serie, terwijl

wordt verheven tot een kunstwerk. Met dat werk

zal aan de buitenkant van chortenstaal zijn en zal

zijn

verwijst

de functie van ontvangstzaal krijgen.

latere

werk,

hoewel

ook

nog

Delvoye

naar

de

postindustriële

autobiografisch, een universeel karakter krijgt.

maatschappij, waar machines zonder enig doel aan

Zijn zwart-witfoto’s van lege, onbestemde

de lopende band goederen produceren. Het is ook

Tot slot hebben we van dat alles kunnen genieten

ruimtes, van bedden, muren, lichaamsdelen enz.

een metafoor voor een leven gedomineerd door

gedurende een geraffineerde walking brunch.

zijn direct en eenvoudig en, paradoxaal genoeg,

consumptie. Want uiteindelijk produceert dat

Het bezoek aan deze twee zeer gedreven

juist daarom ook heel complex. Alles wat evident

machinale kunstwerk enkel maar artistiek dubieuze

artiesten en aan hun werkruimtes zal zeker een

lijkt, wordt meteen ook weer in twijfel

producten en wordt het zo gereduceerd tot het

blijvende indruk hebben nagelaten bij onze

getrokken.

leiden van een steriel leven.

leden.

De artiest gebruikt zowel digitale als analoge
technieken bij het manipuleren van zijn
opnames. Het printen gebeurt evenwel nog
steeds volledig in de donkere kamer, behalve
voor sommige specifieke grote projecten.
Braeckman ziet zichzelf op termijn ook wel meer
en meer werken met digitale fotografie. Het zou
wel eens kunnen dat het computerscherm voor
hem even belangrijk wordt als de donkere kamer.
Dirk Braeckman houdt zich ook bezig met film en
installatie. Zo bracht hij bijvoorbeeld een laag
vernis aan op de zijgevel van de Academie in
Gent voor Over the Edges. Wij kregen een
selectie van video’s te zien over o.m. de donkere
kamer van Braeckman en Beaufort 2003. Verder
is hij ook bezig met de publicatie van twee
boeken.

Wim Delvoye, Cloaca-Original, 2000, installatie, © foto Mukha
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< A propos … >

zo goed voor een bepaalde esthetische en artistieke
ideologie. Aan Zhang Qing, de onderdirecteur van het
Shanghai Art Museum, werd gevraagd de leiding van
het geheel op zich te nemen en de 98 kunstenaars te
verdelen

over

het

museum

en

een

aantal

nabijgelegen plaatsen. Bij de plastisch kunstenaars
zijn twee Belgen: Luc Deleu en Hans op de Beeck.

Op de wereldkaart!
De biënnale van Singapore kwam er na die van
Gwangju en Shanghai en bewandelde vanaf het
begin een andere weg. Ze zit op dezelfde lijn als de
republiek en de stad waar ze plaatsvindt en wil dus
een internationaal forum zijn. Ze grijpt alle kansen
aan die de internationale kunstmarkt haar op
cultureel, economisch en politiek vlak biedt. Het is
beslist geen toeval dat de huidige biënnale samenviel
met de jaarlijkse vergadering van de gouverneurs van
het IMF en de Wereldbank (19-20 september). Op de
financiële crisis die Azië in 1997 trof en op de
wereldwijde recessie van 2001 reageerde Singapore
Carsten Nicolai, syn chron, 2005, installation, 12 x 8,6 x 4,5 m, © Eigen + Art Gallery

(na Tokyo het belangrijkste financiële centrum van
Azië en samen met Rotterdam de grootste

voor hedendaagse kunst in het leven te roepen. Het

Gwangju-Shanghai-Singapore:
een drievoudige alliantie

initiatief moest traditionele Chinese kunstenaars en
uitdrukkingsvormen een duwtje in de rug geven en in

4

De mondialisering laat ook de kunsthandel niet

de global village die de wereld aan het worden is, de

onberoerd. Zo organiseert de republiek Singapore

sociopolitieke identiteit van het snel groeiende

dit jaar haar eerste biënnale. Nog een biënnale,

Shanghai overeind houden en versterken. Pas in 2000

zult u zeggen. Ja, maar die van Singapore werpt

stond de biënnale voor het eerst open voor

zich niet op als concurrente van potentiële

kunstenaars uit het buitenland. Iets soortgelijks geldt

Aziatische rivalen. Integendeel, de organisatoren

voor het Koreaanse Gwangju, dat in 1995 zijn eerste

beogen in de eerste plaats een gezonde

biënnale kende. Ook daar ging het erom de

commerciële samenwerking met de biënnales van

plaatselijke artistieke waarden te verdedigen tegen

Shanghai en Gwangju. De drie vormen nu al een

de opkomende globalisering: de biënnale moest een

nieuw cultureel netwerk in Azië.

metafoor zijn van de huidige dynamiek van Azië en
tegelijk de banden met de eigen geschiedenis

Begin september openden de biënnales van

aanhalen. Zuid-Korea is inderdaad nog niet bekomen

Singapore, Shanghai en Gwangju hun deuren. De

van de pijnlijke onderdrukking van de democratische

culturele en artistieke centra van Azië zijn al

tendensen in de jaren tachtig. Het land houdt

enkele jaren bezig aan een opmars. Het zal u niet

nostalgisch vast aan de waarden waarop zijn cultuur is

verwonderen dat die parallel loopt met de

gegrond. Die zoektocht naar een eigen identiteit

economische ontwikkeling van de betrokken

brengt mee dat Gwangju, in tegenstelling tot

regio’s. Tegelijk blijkt uit de uitzonderlijke

Shanghai en Singapore, nog niet is besmet door wat

resultaten van de laatste verkopen van Aziatische

op de westerse kunstmarkt als vanzelfsprekend geldt.

kunst

de

De zesde biënnale bracht onder de titel ‘Fever

internationale kunstmarkt niet meer om China en

Variations’ hulde aan de culturele diversiteit van Azië.

Zuidoost-Azië heen kan. Het hoeft dan ook niet te

Dat alleen al bewijst hoezeer het zoeken naar de

verbazen dat in het Verre Oosten steeds meer

eigen identiteit er nog in het centrum van de

biënnales voor hedendaagse kunst worden

belangstelling staat. De commissaris van de biënnale

georganiseerd. Toch trekken de Europeanen nog

was een vrouw: professor Kim Hong-Hee, kunstcritica

niet in groten getale naar dit soort evenementen,

en curator. Typisch voor dit treffen in Korea waren

dat net als Dak’Art en de Biënnale van Istanbul het

Michaële Jous installatie van minicamera’s die details

consensusdenken doorbreekt dat kenmerkend is

van een Boeddhabeeld filmen (de van oorsprong

voor de Europese en Amerikaanse beurzen.

Koreaanse Jou woont en werkt in New York) en het

bij

Sotheby’s

en

Christie’s

dat

wereldhaven) inderdaad door de uitwisseling met het
buitenland, in het bijzonder met Europa, te
versterken. Uiteraard biedt ook de kunstmarkt op dit
vlak nieuwe mogelijkheden. Daarom heeft de
Aziatische tijger de scherpe kanten van zijn
patriottisme afgevijld en een biënnale op het getouw
gezet waar buitenlandse deelnemers meer dan
welkom zijn. Het hoeft dan ook niet te verwonderen
dat er vooral werk te zien is van gevestigde waarden
uit de wereld van de hedendaagse kunst: Shigeru
Ban, Jenny Holzer, Barbara Kruger, Yayoi Kusama,
Mariko Mori, Jaume Plensa, Hiroshi Sugimoto, James
Turell en anderen. Fumio Nanjo, de commissaris, kon
rekenen op de nauwe medewerking van een comité
van vijf Singaporese en buitenlandse leden en op een
brede kring van 35 raadgevers uit het buitenland. De
biënnale is dus niet in de eerste plaats een forum voor
plastisch kunstenaars, kunstcritici en commissarissen
uit Singapore, maar wil de stad profileren als een
centrum waar de hedendaagse kunsthandel niet
meer

omheen

kan.

De

plaatselijke

realiteit

beantwoordt evenwel (nog) niet aan dat imago. De
officiële teksten van de biënnale mogen dan al in alle
talen zeggen dat in Singapore elk jaar vijfhonderd
tentoonstellingen

plaatsvinden,

het

aantal

belangrijke evenementen met hedendaagse kunst is
op één hand te tellen en de enkele galerieën die de
stad rijk is, zijn voor westerse kenners en
verzamelaars niet echt interessant.

Een meesterlijke zet

naakte zelfportret van de Chinese kunstenaar Zhang

Nochtans is de kans groot dat professionals en

Huan, als een beiaard opgehangen in een bronzen

verzamelaars van hedendaagse kunst binnenkort de

klok. Shanghai koos met het thema ‘Hyper Design’

biënnale van Singapore op hun kalender aanvinken.

In 1996 kreeg de Culturele Dienst van Shanghai de

voor een visuele en consumentistische aanpak.

Wie zekerheid wil over de kwaliteit van de

steun van het stadsbestuur en van het Chinese

‘Design’ staat uiteraard voor een welomschreven

aangeboden werken voor hij zijn entreebiljet koopt,

ministerie van Cultuur om in de stad een biënnale

complex van sociale en culturele waarden, maar net

zal immers gerustgesteld zijn door het feit dat de

China en Korea
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1

biënnale vanaf het begin grote internationale

eiland zowel moslims, joden en christenen als

namen op de affiche had. En als Aziatische

taoïsten, boeddhisten, hindoes en sikhs. Al die

draaischijf mag Singapore best aanspraak maken op

mensen leven dag in dag uit vreedzaam samen, iets

het statuut van kruispunt of etappe op een culturele

wat in onze huidige wereld haast een wonder mag

reis door het continent. Om zeker geen verkeerde

heten. Dit multi-etnische en multiconfessionele

keuzes te maken hebben de National Arts Council en

landje geeft als geen ander een les in

de National Heritage Board een beroep gedaan op

verdraagzaamheid en hoop. Hier blijkt dat in iets

een directeur van wie de competentie buiten kijf

geloven

staat. De 57-jarige Fumio Nanjo geeft les aan de

onmogelijkheden behoort. De organisatoren

universiteit van Keio (Japan), is onderdirecteur van

van de eerste biënnale voor hedendaagse kunst

het Mori Art Museum in Tokyo en medeoprichter van

hebben dus terecht voor het thema ‘Belief’

de Triënnale van Yokohama en was commissaris van

gekozen. Zij vroegen kunstenaars uit 38 landen

de Biënnale van Taipei in 1998 en curator van het

om in een persoonlijk artistiek discours hun

Japanse paviljoen op de Biënnale van Venetië in

geloof, hun twijfels en hun kijk op het geloof van

1997. Ook in Europa worden zijn capaciteiten

anderen tot uiting te brengen. Het ideaal van

erkend: in 1998 was hij lid van de jury van de Turner

verdraagzaamheid,

Prize, in 2005 van die van de Gouden Leeuw in

vertrouwen dat aanleiding was tot het thema, werkt

Venetië. Met zijn grondige inzicht in de visuele

zelfs door in de keuze van de plaatsen waar de

kunsten van Zuidoost-Azië is hij de geschikte man

evenementen plaatsvinden. Die zijn inderdaad

om een band te leggen tussen die kunst en de rest

gespreid over de lokalen en gebouwen van The Art

van de wereld. Nanjo heeft voor de biënnale

Museum, The National Museum, de nationale

behoorlijk

de

bibliotheek, de Chinese tempel Kwam In Thong

internationale kunstwereld geselecteerd en dat

Hood Cho, de moskee van de Sultan, de Sri Krishnan-

verleent de deelnemende Singaporese kunstenaars

tempel, de Armeense kerk, de Maghain Aboth-

natuurlijk meteen de nodige geloofwaardigheid.

synagoge, de kerk van Sint-Pieter-en-Paulus, de kerk

Alle technieken en uitdrukkingsvormen zijn vertegen-

van de H. Jozef en de Singapore Management

woordigd: schilderkunst, tekenkunst, beeldhouwkunst,

University. De bezoeker wordt ook naar een aantal

fotografie, videokunst, architectuur, installaties,

openbare ruimten (zowel binnen als buiten) geleid:

performances, geluidskunst, nieuwe media en

Orchard Road, City Hall, Padang, Tanglin Camp …

biotechnologie.

Het geheel van tentoonstellingen, performances,

wat

gevestigde

waarden

uit

niet

tot

het

respect

rijk

en

van

de

wederzijds

Praktisch
Omdat de biënnales van Singapore,
Gwangju en Shanghai liever samenwerkten dan elkaars rivalen te zijn,
vallen geen twee vernissages op
dezelfde dag en kunt u van 4 september
tot 12 november gebruikmaken van
reisformules waarin de drie steden zijn
opgenomen. Hoe dat precies in zijn
werk gaat, vindt u op de verschillende
websites.

symposia, lezingen, workshops en andere educatieve

‘Belief’: er nog in geloven

activiteiten biedt hem de gelegenheid om de
biënnale op verschillende niveaus te beleven. Dat is

Het thema van de Biënnale van Singapore is

een verstandig compromis voor een evenement dat

bijzonder goed gekozen. ‘Belief’ stelt vragen bij en

tegelijk geleerd en toegankelijk wil zijn. Het

over geloven in een wereld waarin religieus en

professionalisme en het enthousiasme waarmee de

politiek extremisme en het geweld van mens en

ambitieuze biënnale is opgezet, doen dus het beste

natuur elk geloof – in een god of in de vooruitgang

verhopen. Om niet uit het oog te verliezen!

Biënnale van Singapore,
04/09 – 12/11/06:
www.singaporebiennale.org
Biënnale van Shanghai,
05/09 – 05/11/06:
www.shanghaibiennale.org

of in welke ideologie ook – zo goed als onmogelijk
Biënnale van Gwangju,
08/09 – 11/11/06:
www.gb.or.kr

lijken te maken. Ondanks zijn metropoolallures
bruist Singapore nochtans van religieus leven en is de
religieuze verdraagzaamheid er groot. Met zijn 76%

Marie Pok

Chinezen, 14% Maleisiërs en 8% Indiërs telt het

Kunst- en designjournaliste

1 Yee I-Lann, Sulu Stories – Sarung, 2005,
foto, 61 x 61 cm, © Valenine Willie Fine Art
2 Erika Tan, Vent & Mimesis, 2003 – 2004,
performance – video still, © Erika Tan
3 Zicht op Shanghai Art Museum, 2006

2

3
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< Binnenkort >
Nieuwe perspectieven voor argos –
centre for art & media in Brussels
argos, het in Brussel gevestigde centrum voor kunst en media dat werd
opgericht in 1989, groeide in de loop van de jaren uit van verdeler van
artistieke video’s en films tot internationaal centrum voor hedendaagse
audiovisuele kunsten. argos organiseert niet alleen tentoonstellingen en
evenementen, maar staat ook in voor de productie, de bewaring en het verzamelen van

1

de betrokken kunstwerken en beschikt over een mediabibliotheek. argos exploreert vooral
het snijpunt tussen audiovisuele kunsten en andere disciplines en onderzoekt de impact van de
media en van de mediagerichte cultuur op kunst en samenleving. Het unieke van argos ligt in het
feit dat de verschillende functies van de organisatie elkaar wederzijds ondersteunen en versterken.
Op dit ogenblik beschikt argos over 330 vierkante meter tentoonstellingsruimte op de eerste verdieping
van het voormalige pakhuis waar het is gehuisvest en waarvan een ander deel is omgebouwd tot kantoren.
In november 2006 komt daar nog eens 500 vierkante meter op de begane grond bij. De totale
tentoonstellingsruimte in het gebouw zal dan meer dan 850 vierkante meter bedragen. De nieuwe ruimte wordt
ontworpen door MVRDV. Zo zal argos grotere thematische tentoonstellingen, installaties, performances en
2

interdisciplinaire evenementen kunnen verwelkomen. Het nieuwe argos opent zijn deuren op 25 november, tegelijk
met twee belangrijke tentoonstellingen. Op maandagavond 11 december worden de leden van The Art Society op
de tentoonstellingen rondgeleid in aanwezigheid van enkele van de deelnemende kunstenaars.

argos
argos stelt zich tot doel kritisch, vernieuwend en sociaal geëngageerd werk te brengen en is daarbij expliciet interdisciplinair
gericht. De organisatie is een begrip geworden voor iedereen die bezig is met audiovisuele kunsten en met de brede waaier van
3

artistieke disciplines die zich situeren op het snijpunt met die kunsten en daar kritische vragen bij stellen.
argos organiseert tentoonstellingen en brengt internationaal georiënteerde kunst. Het centrum verkent het terrein tussen de
visuele en de audiovisuele media en de brede socioculturele context eromheen. Ondanks die klemtoon op het audiovisuele wil argos
andere kunstuitingen niet discrimineren. De meeste kunstenaars maken tegenwoordig trouwens gebruik van een veelvoud aan
media. Vandaar de interesse voor het raakvlak tussen technologisch ondersteunde media en andere kunstuitingen.

6

4

argos toont hedendaagse ontwikkelingen in de internationale en Belgische kunst – vaak gaat het om opdrachten – en richt daarnaast
de schijnwerpers op historisch werk – vaak in een nieuwe context geplaatst. Zowel Belgische als internationale kunstenaars komen
aan bod. Individuele tentoonstellingen wisselen af met grotere, thematische groepstentoonstellingen. Voor kleinere projecten extra
muros werkt argos samen met andere Brusselse instellingen, onder meer met Cinema Arenberg.
De uitbreiding van de tentoonstellingsruimte wordt ontworpen door de internationaal gerenommeerde architectengroep MVRDV,

5

die zijn thuisbasis heeft in Rotterdam en voor het eerst in België werkzaam is. MVRDV is bekend voor zijn baanbrekende
ontwerpen en zijn onderzoek op het vlak van architectuur, urbanisme en landschapsarchitectuur. De groep is vooral bezig met de
problematiek van dichtbevolkte gebieden, de rol van open ruimten en de impact van architectuur op omgeving en milieu.

Tentoonstellingen
6

In de nieuwe ruimte op de begane grond komt eerst een groepstentoonstelling: Being, In Brussels. Het meest in het
oog springende kenmerk van Brussel, zo luidt het uitgangspunt van de tentoonstelling, is wel zijn multiculturele en
internationale dimensie. Dat uit zich ook in het groeiende aantal internationaal bekende kunstenaars die in Brussel
komen wonen en werken. Zij zijn zowel voor de hoofdstad als voor het land een heel bijzondere meerwaarde.
Voor de tentoonstelling is een keuze gemaakt uit hun werk. De nadruk ligt op de verscheidenheid in hun
aanpak. Daardoor gaat het veeleer om een bundeling van individuele tentoonstellingen dan om een
groepstentoonstelling. Door al die verschillende creatieve geesten op die manier samen te brengen, ontstaat
een fysieke en mentale discursieve ruimte waarin een internationaal groepsgesprek op gang kan komen
over wat het betekent in Brussel te wonen en te werken. Er is bewust niet gekozen voor een

7

overkoepelende thematische agenda die van bovenaf wordt opgelegd, maar voor een losse, open
structuur, zodat geen kunstmatige dialoog tussen de werken wordt opgelegd, maar de aanpak van
elke afzonderlijke kunstenaar in de schijnwerpers wordt geplaatst. Zo onderzoekt argos wat kan
voortkomen uit wat al bij al niet meer is dan een reeks toevallige ontmoetingen met Brussel

8

9

1 Agnes Geoffray, Antre, 2005,
als gemeenschappelijke achtergrond. Die ontmoetingen en niet een aantal vooraf bepaalde
laser print on paper, 90 x 145 cm,
stellingen vormen het uitgangspunt van deze tentoonstelling. Geen geforceerde
courtesy of the artist
2 Zicht op de nieuwe ruimte van argos
thematiek dus in Being, in Brussels, maar onverwachte relaties en een informele discussie
3 Gabriel Lester, Cross Section (detail), 2005,
die vrij haar gang gaat. Aan de tentoonstelling nemen onder meer de
mixed media, courtesy Galerie Fons Welters
volgende kunstenaars deel: Pierre Bismuth (Frankrijk), Jota Castro (Peru),
4 Zicht op de voorgevel van argos
5 Jota Castro, Discrimination Day, 2005, performance,
courtesy Massimo Minini, © foto jcproject
6 Joëlle Tuerlinckx, Poème de Travail, 1998, courtesy of the artist
7 Zicht op de mediatheek van argos
8 Joëlle Tuerlinckx, Points Frac Reims, 1999, courtesy of the artist
9 Joëlle Tuerlinckx, Poème de Travail, 1998, courtesy of the artist

Peter Downsbrough (VS), Dora Garcia (Spanje), Kendell Geers (ZuidAfrika), Agnes Geoffroy (Frankrijk), Aglaia Konrad (Oostenrijk),
Shelbatra Jashari (Kosovo), Gabriel Lester (Nederland),

Jimmy Robert (Guadeloupe), Charlemagne Palestine
(VS) en Beat Streuli (Zwitserland).
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Op de eerste verdieping loopt tegelijkertijd een project van de internationaal
gerenommeerde Belgische kunstenares Joëlle Tuerlinckx. In haar werk staan
film, video, audio, installaties en publicaties niet los van elkaar: ze lopen in
elkaar over en zijn met elkaar verweven. Voor haar kan kunst niet worden
gereduceerd en/of veredeld tot een concept. Integendeel, met haar werk
onderzoekt zij hoe kunst ‘denkt’. Haar films en video’s, waarvan het merendeel
,
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op de tentoonstelling te zien is, vertrekken niet van verhaallijnen,
parallelmontage of ideeëndialectiek, maar van situaties. Zij bakenen
fragmenten af tegen de oneindigheid. De shots zijn telkens genomen vanuit
een onverwacht perspectief en worden gemonteerd in real time. Tuerlinckx
exploreert niet het beeld zelf, maar haar relatie tot het beeld. In de voorbije
jaren heeft argos haar audiovisuele oeuvre digitaal geïndexeerd en
gearchiveerd. De tentoonstelling zelf dient zich aan als een archief – en
archieven zijn als de bibliotheek van Borges: principieel oneindig. Ze visualiseert
dat archief als een complex en almaar groeiend systeem van taxonomieën,
categorieën, compilaties en thema’s, een veelheid die onbeperkt kan
aangroeien.

Collectie
Naast de tentoonstellingen vormen de collectie en de mediabibliotheek een tweede
belangrijke parameter van wat argos beoogt. De meer dan 3000 titels die argos
heeft opgeslagen, vormen de grootste en best toegankelijke collectie audiovisuele
kunst op elektronische en digitale media in België. De audiovisuele opnames
worden bewaard in een speciaal geklimatiseerd archief. De mediabibliotheek bevat
meer dan 2000 belangrijke boeken en kritische verzamelwerken over audiovisuele
en visuele cultuur, een aantal monografieën over vooraanstaande kunstenaars,
tentoonstellings- en festivalcatalogi, gespecialiseerde tijdschriften en comprehensive
files over Belgische kunstenaars. De audiovisuele werken van de collectie zijn op dit
ogenblik meestal in een dvd-versie voorradig. Vanaf januari 2007 zullen ze
beschikbaar zijn als digitale onlinebestanden. Alle titels kunnen na afspraak worden
geraadpleegd. De werken van de mediabibliotheek worden niet uitgeleend, ze
moeten ter plaatse worden geraadpleegd.
argos beschikt ook over een werkruimte voor kunstenaars en voor intern gebruik.
Ze bevindt zich in een apart gebouw en herbergt onder meer een ultramoderne
uitrusting om te kopiëren en te editen. Sinds 1998 houdt argos zich ook bezig met
het in stand houden en bewaren van films en video’s. Zo is al haast de hele nationale
productie uit de jaren zeventig voor het nageslacht bewaard. In een aantal gevallen
moest het materiaal beeld na beeld worden gerestaureerd. Ook belangrijke
groepen werken uit de jaren zeventig en negentig werden zo veiliggesteld. Als
gevolg van dat alles heeft argos op dat vlak een unieke vakkennis opgebouwd.
Sinds zijn stichting in 1989 legt argos zich ook toe op het verdelen van hedendaagse
audiovisuele kunst. Bijzondere aandacht gaat daarbij naar de plaatselijke productie.
In de loop van de voorbije zeventien jaar stond argos mee in voor de vertoning van
meer dan 5000 werken in musea en op tentoonstellingen, festivals, biënnales en tvketens in binnen- en buitenland. argos’ activiteiten op dit vlak houden onder meer
in dat de organisatie optreedt als vertegenwoordiger van een groep kunstenaars die
deel uitmaken van een verdeelfonds (net zoals een uitgever een lijst van auteurs
bijhoudt), waaruit uiteenlopende circuits en markten kunnen putten. Met zijn
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nieuwe ruimte, het tentoonstellingsprogramma, een waaier van evenementen
(zowel binnen- als buitenshuis), zijn activiteiten voor het behoud van audiovisuele
werken, de steeds groter wordende mediabibliotheek en zijn werk op productievlak
wil argos zowel naar het publiek als naar onderzoek toe een belangrijke rol blijven
vervullen voor de hedendaagse audiovisuele kunsten in België en daarbuiten. Op die
manier wil het centrum bijdragen aan een kritische discussie over de hedendaagse
visuele cultuur.
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argos
Werfstraat 13
1000 Brussel
info@argosarts.org
www.argosarts.org

Katerina Gregos
Artistiek directeur

7

The Art’icle N° 13 NL

10/10/06

10:05

Page 8

< Waardevolle adviezen >

Leasing van kunstwerken:
het financieringshuurcontract

• De koopoptie is groter dan 15% van het

waar de hurende maatschappij een proces-

geïnvesteerde kapitaal (de waarde van het

verbaal van levering ondertekent. Afhankelijk

werk). In dat geval, zo bepaalt de wet, wordt

van het contract worden de facturen haar

U bent kunstliefhebber en u wilt uw lokalen

zij niet in de berekeningen opgenomen.

opgestuurd door een leasingmaatschappij van

een zekere uitstraling geven? Hebt u al aan

Het volstaat dan dat de som van de huur en

Belgisch

leasing gedacht? U kunt die flexibele formule

de interesten niet groter is dan het

leasingmaatschappij van Luxemburgs recht.

niet alleen gebruiken voor uw wagenpark,

geïnvesteerde kapitaal.

Praktisch

Boekhoudkundige en fiscale aspecten

door

de

het contract blijft een zuivere aankoopoperatie.

De betrokken maatschappij (in ons geval: van

effectief. Wordt de optie opgeheven door de

Belgisch recht) vraagt aan een leasingmaat-

hurende maatschappij, dan wordt het kunstwerk

schappij om een kunstwerk aan te kopen dat

in haar balans ingeschreven voor een bedrag dat

zij in financieringshuur wil nemen. Leasing-

gelijk is aan de koopoptie.

De Belgische wetgeving op financieringshuur

maatschappijen van Belgisch recht kunnen de

geldt voor alle roerende goederen, dus ook voor

kunstwerken die zij het aankopen niet

kunstwerken. Ze onderscheidt twee soorten fi-

afschrijven. Daarom wendt u zich best tot een

nancieringshuur (gewoonlijk leasing genoemd),

leasingmaatschappij van Luxemburgs recht die

De leasingmaatschappij vraagt u om de

namelijk financiële leasing (financiering) en ope-

over de nodige vergunningen en officiële

statuten van uw maatschappij (aandeelhouders,

rationele leasing (verhuur). Zowel boekhoudkun-

goedkeuringen beschikt.

bestuurders enzovoort), de balansen van de

dig als fiscaal zijn er nogal wat verschillen tussen
beide systemen.

Om een dossier te openen

laatste twee jaren, een recent overzicht van
We nemen als voorbeeld een contract met

de boekhoudkundige situatie en een aantal

koopoptie.

identificatiegegevens. Om verzekeringsredenen

Het is wellicht goed dat we er eerst aan herinne-

8

rechtstreeks

Met de betaling wordt de eigendomsoverdracht

voorwaarden respecteren. Goed om te
weten …

of

Het opheffen van de koopoptie op het einde van

maar ook voor roerende goederen, dus ook
voor kunstwerken. U moet wel bepaalde

recht

vraagt zij ook een precieze beschrijving van

ren dat financieringshuur (financiering net zo

Uiteraard onderzoekt de leasingmaatschappij

de plaats waar het werk voor de duur van de

goed als verhuur) uitsluitend bedoeld is voor

eerst of de prijs die zij voor het kunstwerk moet

leasing wordt opgehangen (druk bezocht of

ondernemingen. Een particulier kan immers

betalen, overeenstemt met zijn werkelijke

niet, verwarming, vochtigheid, veiligheid …).

de periodieke huur, de betrokken btw noch de

waarde. Natuurlijk houdt zij daarbij rekening

Dankzij een eenvoudig aanhangsel aan het

financieringskosten aftrekken. Ondernemingen

met een zekere commerciële marge. Dan dient

contract kunt u het werk desgevallend voor

kunnen de financieringshuur van een kunstwerk

zij bij Belgische banken een aanvraag tot

tijdelijke tentoonstellingen aan instellingen

overwegen als dat dient voor beroepsdoeleinden

herfinanciering in. Luxemburgse banken zullen

uitlenen.

– concreet: als zij er hun lokalen mee willen ver-

inderdaad weinig geneigd zijn een werk te

fraaien (men spreekt dan van decoratie) of als

herfinancieren dat daarna het land verlaat terwijl

het gebruikt wordt voor publiciteitsdoeleinden

het als waarborg voor de operatie dient. Zodra de

of imagebuilding.

leasingmaatschappij een overeenkomst heeft

Welk soort werken komt voor dit soort
contract in aanmerking?

afgesloten, tekent zij samen met de betrokken

Natuurlijk moeten de werken financieel gezien de

Als de som van de huur, de koopoptie en de

maatschappij een financieringshuurcontract. De

moeite lonen. 30.000 euro is een strikt minimum.

interesten minstens even groot is als het hele

gemiddelde duur van zulke contracten is drie tot

Het kan zowel om een hedendaags werk gaan

geïnvesteerde kapitaal, wordt de leasing be-

vier jaar. De koopoptie op de residuwaarde van

als om een impressionistisch schilderij, een

schouwd als een financiering. Het gehuurde

het werk bij afloop van het contract zal meer dan

Vlaamse meester of een decoratief object (een

goed moet dan net als andere investeringen in

15% bedragen.

bureau in régence- of empirestijl bijvoorbeeld).

opgenomen. In dat geval zijn alleen de interes-

Soms heeft de herfinanciering door een Belgische

ten aftrekbaar.

bank tot gevolg dat het financieringshuurcontract

Wat kost dit aan de betrokken
maatschappij?

de balans van de hurende maatschappij worden

wordt overgedragen aan een Belgische leasingGaat het evenwel om een verhuur, dan vormt de

maatschappij. Gaat die overdracht gepaard met

Afhankelijk van de aard en de waarde van het

huur een – volledig aftrekbare – exploitatiekost

de belofte dat het werk na afloop van het

betrokken werk en het totale volume van een

die als zodanig in de boekhouding mag worden

contract door een derde wordt gekocht, dan

klant bedraagt de som van de bemiddelings-

ingebracht. De operatie wordt slechts als een ver-

blijft de Luxemburgse leasingmaatschappij tot

kosten van de leasingmaatschappij en de kost

huur beschouwd als aan een van de volgende

het einde van het contract juridisch eigenaar van

van de herfinanciering van 8 tot 14%. Het

voorwaarden is voldaan:

het werk.

gemiddelde ligt rond 12%. In dat bedrag is wel
de allriskverzekering, maar zijn niet de

• Er is geen koopoptie en de som van de huur en

De Luxemburgse leasingmaatschappij koopt het

van de interesten is kleiner dan 100% van het

werk bij de leverancier, betaalt het integraal en

geïnvesteerde kapitaal. In dat geval blijft het

laat het in Luxemburg leveren om het daar te

werk eigendom van de leasingmaatschappij.

inventariseren en te onderzoeken. Daarna

Het gaat dan om een zuivere verhuur.

wordt het afgeleverd op de plaats van verhuur,

transportkosten inbegrepen.
Etienne Ficheroulle
Arvest NV
De redactie is niet gebonden door de inhoud van deze bijdrage.

Dirk Braeckman, A.D.F.-V.N.1-03, 2003, gelatin silver print, 180 x 120 cm, courtesy Zeno X Gallery
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< The Art Society >

Agenda van The Art Society

Enkele biënnales:

Het programma van The Art Society legt steeds meer de nadruk op exclusieve bezoeken aan

1e Biënnale van Singapore,

magische plaatsen die niet toegankelijk zijn voor het grote publiek. Hieronder zetten we de

www.singaporebiennale.org

exacte data voor u op een rijtje …

Donderdag 30 november en vrijdag 1 december 2006. Een uitstap in Londen, waar onze

6e Biënnale van Shanghai

partner Hiscox ons op donderdagavond meeneemt naar het privéverblijf van de grote

www.shanghaibiennale.org

kunsthandelaar Ivor Braka in Cadogan Square. Op vrijdagochtend gaan we naar de
Serpentine Gallery voor de tentoonstelling From Damien Hirst’s Murderme Collection: In the
Darkest Hour, There will be Light, gewijd aan de bijzondere leefwereld van Damien Hirst.

6e Biënnale van Gwangju

Maandag 11 december 2006. Privéavondbezoek aan argos in Brussel. Dit centrum voor

www.gb.or.kr

hedendaagse audiovisuele kunst wordt momenteel gerenoveerd en opent de deuren
opnieuw op 25 november met twee tentoonstellingen. Enerzijds hebben we de
tentoonstelling Being, In Brussels, het eerste project van de nieuwe artistiek directeur
Katerina Gregos, die tot doel heeft het werk samen te brengen van een aantal

Manifesta 6

internationale kunstenaars die gekozen hebben om in Brussel te resideren en te werken,

www.manifesta6.org.cy

onder wie o.m. Jota Castro, Pierre Bismuth en Kendell Geers. Anderzijds is er een
retrospectieve over het oeuvre van Joëlle Tuerlinckx. Over de jaren heen heeft argos de

En tot slot enkele belangrijke kunstbeurzen:

filmproducties van deze Belgische kunstenares gecatalogeerd en gearchiveerd.

Dinsdag 16 januari 2007. Conferentie in Brussel. Jan Hoet licht de oprichting van het Marta

Art Cologne, 01/11 - 05/11/2006

Herford museum toe, alsook de problematiek rond de samenstelling van haar

Paris Photo, 16/11 - 19/11/2006
Art Basel Miami Beach, 07/12 - 10/12/2006

kunstcollectie.

Vrijdag 9 februari 2007. Dag in Luxemburg waar we
een bezoek brengen aan de overzichtstentoon10

stelling van Michel Majerus in het musée d’art
contemporain Grand-Duc Jean (Mudam), dat
onlangs werd gerenoveerd. Vervolgens brengen
we een bezoek aan het project 'On/Off' in het
Casino, een groepstentoonstelling met diverse

1

2

3

4

internationale kunstenaars.

Vrijdag 16 maart 2007. Dag in Parijs waar we een privécollectie en een museumtentoonstelling zullen bezichtigen.

Donderdag 19 april 2007. Hedendaagse kunstbeurs artbrussels en randanimatie.
Net als vorig jaar nemen we die gelegenheid te baat om u uit te nodigen voor een
collectors’ panel waarvoor we twee of drie grote verzamelaars zullen uitnodigen.
Vervolgens bezoeken we vanzelfsprekend de beurs in preview.

Vrijdag 9 mei 2007. Bezichtiging van de Lhoist Collection in Limelette. De Groep Lhoist, een
van oorsprong Belgische groep en wereldleider op het vlak van kalk en dolomiet, begon
in 1990 met het aanleggen van een collectie hedendaagse kunst die voornamelijk uit
foto's van internationale kunstenaars bestaat.

Donderdag 31 mei 2007. Bezoeken aan privécollecties in België. Twee gepassioneerde
kunstverzamelaars hebben al aanvaard om de deuren van hun privéwoning voor ons te
openen. Wij zullen er twee verschillende prachtige verzamelingen ontdekken.

Het hele seizoen biedt The Art Society exclusieve en originele ontmoetingen aan. Hoewel
ze meestal zijn voorbehouden voor leden, is een beperkt aantal activiteiten ook
toegankelijk voor een groter publiek.

6

7
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< Selectie … >

Binnenkort … in België en omstreken
In Brussel organiseren de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van

in Singapore (04/09 - 12/11/06)
Thema: «Belief», dat tot doel heeft het creëren van een denkoefening over

België (www.fine-arts-museum.be) van 22 september 2006 tot 4 februari 2007 een
tentoonstelling over het oeuvre van de Belgische kunstenaar Léon Spilliaert. Met

de relatie van de hedendaagse kunst tot het onderwerp geloof.

Passages, Contemporary India (van 7 oktober 2006 tot 21 januari 2007) wijdt het

Commissaris: Fumio Nanjo

Centre for Fine Arts, het voormalige Paleis voor Schone Kunsten (www.bozar.be), in

in Shanghai (06/09 - 05/11/06)

het kader van het India Festival een expositie aan de hedendaagse creatieve scène in India.

Thema: «Hyper Design», waarbij design niet enkel een product
realiseert, maar ook verwijst naar geschiedenis, een reeks
levensstijlen en sociale idealen.

In het Mukha (www.muhka.be) in Antwerpen loopt de tentoonstelling Academy. Learning
from Art (15/09 – 26/11/06). Academy is een internationale reeks tentoonstellingen, projecten en

Commissaris: Zhang Qing

evenementen die op initiatief van het Siemens Arts Program worden georganiseerd door de
Kunstverein in Hamburg, de afdeling Visual Cultures van het Goldsmiths College in Londen, het Van

in Gwangju (08/09 - 11/11/09)

Abbemuseum (15/09 – 26/11/06) in Eindhoven en het Muhka. Met dit doorlopende project wordt

Thema: «Fever Variations», waarbij vooral de

beoogd mensen aan te zetten na te denken over de mogelijkheden van Academy in de Maatschappij.

Aziatische culturele diversiteit centraal staat.
Commissaris: Kim Hong-Hee

In Deurle heeft het Museum Dhondt-Dhaenens (www.museumdd.be) de Amerikaan John Baldessari en de Brit

in Cyprus (23/09 - 17/12/06)

Neal Tait te gast (17/09 – 03/12/06). Baldessari wordt aanzien als een van de grondleggers van de conceptuele

Commissarissen: Mai Abu ElDahab,

kunst. Steeds opnieuw stelt hij zich de vraag hoe men het lezen van een beeld kan beïnvloeden waardoor een

Florian Waldvogel et Anton Vidokle

meervoudige interpretatie mogelijk wordt. Tait heeft een interesse in de schilderkunst als ontdekkingsproces waarbij
door de handeling zelf betekenis kan ontstaan.
In Gent wijdt het S.M.A.K. (www.smak.be) een reeks solotentoonstellingen aan verschillende kunstenaars van plusminus
oktober 2006 tot januari 2007. Het betreft de kunstenaars: Ricardo Brey, Peter Downsbrough, Carlos Navarrete, Jan

www.artcologne.de

Christensen, Agnès Varda en Philip Metten.

www.parisphoto.fr
www.artbasel.com

In Parijs toont het Musée du Jeu de Paume (www.jeudepaume.org) in de vestiging Concorde voor de eerste maal een
belangrijke verzameling van het oeuvre van Lee Friedlander (19/09 – 31/12/06), een van de belangrijkste hedendaagse
Amerikaanse fotografen. In de vestiging Sully heeft de tentoonstelling Joel Meyerowitz, Out of the Ordinary, 1970-1980
(03/10 – 24/12/06) plaats. Het is de eerste maal dat in Europa een expositie wordt gewijd aan de kleurenfotografie van
deze New Yorkse fotograaf.

11

Ook in Parijs, in het Centre Pompidou (www.centrepompidou.fr), heeft de expositie Pawel Althamer (13/09 – 27/12/06)
plaats. Elf in Frankrijk residerende artiesten werden door Althamer geïnviteerd om mee te werken aan de productie van
een film in elf episodes. De expositie beslaat de samenwerking van die artiesten en reflecteert over het statuut van de

5

artiest in een sociëteit gedomineerd door de star system. La Maison Rouge, Fondation
Antoine de Galbert (www.lamaisonrouge.org) presenteert de Collection Sylvio Perlstein,
Busy going crazy (29/10/06 – 14/01/07). Deze in Parijs residerende Belgische collectioneur
heeft een unieke en gediversifieerde kunstcollectie tot stand gebracht.
In Tilburg wijdt het Museum De Pont (www.depont.nl) (23/09/06 – 07/01/07) een
tentoonstelling aan het werk van Jan Andriesse, 30 jaar tekeningen. Deze kunstenaar
bestudeert het fenomeen van het licht, ruimte en water.
9

8

In Eindhoven organiseert het Van Abbemuseum (www.vanabbemuseum.nl), onder meer

een expositie over het oeuvre van Lawrence Weiner (15/09/06 – 07/01/07), wiens pamfletten en affiches een boeiend
overzicht geven van de veranderingen die de lay-out mettertijd heeft ondergaan. Daarnaast kunnen we voor de eerste
1 Ed van der Elsen, Untitled (Beethovenstraat,
Amsterdam), ca. 1966

maal in Nederland een overzicht zien van het oeuvre van Lee Lozano (07/10/06 – 07/01/07), een Amerikaanse kunstenares
die behoort tot de New Yorkse avant-gardekunstscène uit de jaren ’60.

2 Jitka Hanzlová, Untitled, from Rokytník, 1994
3 Atelier Neal Tait, London

In Rotterdam organiseert het Museum Boijmans van Beuningen (www.boijmans.nl) met Voici Magritte een tentoonstelling

4 Herman Asselberghs, Capsular, 2006

over het oeuvre van deze Belgische surrealist (02/09 – 03/12/06).

5 Lee Friedlander, New York City, 1966,
© Lee Friedlander.

In Keulen heeft in het Ludwig Museum (www.museenkoeln.de) een tentoonstelling plaats die focust op het fotografische

6 Joel Meyerowitz, New York City, 1978,
© Joel Meyerowitz, courtesy Edwynn Houk Gallery

werk van de jaren ’60 en ’70 van de Amerikaan Ed Ruscha (02/09 – 26/11/06).

7 Robert Doisneau, Resistance fighter at rest, 1944

In Londen stelt de Barbican Art Gallery (www.barbican.org.uk) met de expositie In the Face of History: European

8 Carlos Navarrete, Domino – dominion/Mobility,
Ephemeral action at Gent, 2006

Photographers in the 20th Century (13/10/06 – 28/01/07) het werk tentoon van zowel grootmeesters Brassai, André

9 Seiichi Furuya, Berlin-Ost, 1985

Tillmans.

Kertesz en Robert Doisneau als van hedendaagse fotografen zoals Craigie Horsfield, Jitka Hanzlová en Wolfgang

야

< Om lid te worden van The Art Society volstaat het de bijgevoegde antwoordkaart in te vullen >
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