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The Art Society is een vereniging voor verzamelaars van hedendaagse kunst, een
uitwisselingsplatform voor ontmoetingen en discussies. Ze organiseert voor haar
leden een reeks exclusieve evenementen (bezoeken aan privé- en bedrijfscollecties,
kunstenaarsateliers, conferenties, ontmoetingen met museumdirecteurs, curatoren,
kunstenaars en andere opinieleiders …) en biedt hen tevens een breed gamma van
diensten aan (fiscaal, juridisch en verzekeringsadvies, vermogens- en erfenisplanning,
waardebepaling en expertise van kunstwerken). The Art Society vzw is een partnership
van ING Private Banking, Hiscox en Sotheby’s.

TOETREDING TOT THE ART SOCIETY
The Art Society telt vandaag 200 leden. Teneinde de kwaliteit en de exclusiviteit van de
evenementen te blijven garanderen, zal dit aantal niet overschreden worden. The Art
Society hecht er belang aan dat haar leden een uitgesproken interesse hebben voor
hedendaagse kunst.

De toetredingsprocedure is de volgende:
• Het aantal leden is beperkt tot een maximum van 200 personen.
• De jaarlijkse bijdrage voor The Art Society bedraagt € 550 voor een single en € 900
voor een koppel.
• Het lidmaatschap is bestemd voor particuliere verzamelaars en/of verwoede liefhebbers
van hedendaagse kunst.
• Kandidaat-leden mogen geen galeriehouder, kunsthandelaar of kunstadviseur zijn,
noch kunstenaar. Zij mogen evenmin werkzaam zijn bij de concurrenten van de
Partners van The Art Society (ING Private Banking, Hiscox of Sotheby’s). Een kandidaat
als galeriehouder, kunsthandelaar of kunstadviseur werkzaam is geweest, moet deze
activiteit sinds drie jaar stopgezet hebben alvorens in aanmerking te kunnen komen.
• Kandidaat-leden moeten voorgedragen worden door minstens één Peter, die een
Partner moet zijn (ING Private Banking, Hiscox en Sotheby’s) of lid is van het Erecomité
(Geert Behaegel, Lieven Declerck, Michel Delfosse, Mimi Dusselier, Sophie Lammerant,
Hélène Mairlot, Chantal Pirlot, Emmy Tob).
• De toetredingsaanvraag wordt ingediend op basis van een klein dossier – de
«Application Form» is verkrijgbaar via de website of op gewone aanvraag.
• Tweemaal per jaar komen de Partners en het Erecomité samen (maart/oktober). De
Peters zullen hun kandidaturen op deze vergaderingen voordragen en er zal worden
besloten of kandidaten al dan niet aanvaard kunnen worden.
• Als het maximumaantal van 200 leden is bereikt, worden de nieuwe leden op een
wachtlijst gezet tot een plaats vrijkomt.

Als u lid wenst te worden van The Art Society, vragen wij u contact op te nemen met
een van de leden van het Erecomité of een van de Partners zodat zij u als Peter zouden
kunnen steunen.

Wij blijven uiteraard tot uw beschikking om uw vragen te beantwoorden.
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< Retrospectieve >

H e r f s t
Ochtendrijp op een
bladerdek.

Verstilling.

Niet zo in de kunstwereld.
Die ontwaakt uit haar zomerslaap.
September

en

strijdtrompet.

oktober
Slagveld:

steken
de

de

kunstmarkt.

Galeriehouders zetten hun beste beentje voor
met cocktails en vernissages allerhande en willen
weten hoe de kunstmarkt het stelt na de woelige
beursmaand

augustus.

De

Amerikaanse

galerieën

gebruiken de zwakke dollar om weer hun opwachting te
maken op de Europese beurzen. De geruchtenmolen doet zijn
werk, de nieuwtjes vallen als bladeren van de bomen. Salons en
beurzen bruisen van leven als fluiten champagne: Frieze alhier, Fiac
aldaar … In oktober zijn weer recordprijzen genoteerd bij Sotheby’s,
Christie’s of Phillips. Verzamelaars gaan in heel Europa op zoek naar wat
ze nog niet hebben. Journalisten kijken naar het aantal rode stippen bij de
tentoongestelde werken om luid te kunnen verkondigen welke kunstenaar
dit seizoen in is. ‘Heeft Pinault bij X gekocht?’ ‘Denkt u dat de zeepbel van de
speculatie dit jaar uiteen zal spatten? Dit kan toch niet eeuwig doorgaan!’ Het
wereldje van de hedendaagse kunst is wakker. The Art Society ook.
In september trokken de leden van The Art
Society naar Amsterdam voor een bezoek
aan Platform 21, centrum voor design, mode

Zoe Bradley, realisatie in opdracht van Platform 21,
2007, gevouwen papier

en creatie, aan De Ateliers, een onafhankelijk
kunstenaarsinstituut dat zich richt op de artistieke
vorming van jonge, getalenteerde kunstenaars
uit binnen- en buitenland, en aan De Appel,
centrum voor hedendaagse kunst, waar we
een onvergetelijke presentatie kregen van Ann
Demeester, de directrice. Zij had Michaël Borremans
gevraagd voor één keer geen schilderijen tentoon
te stellen, maar met een ander medium te werken.
Borremans koos voor video. Het resultaat was
een bijna maniëristische, intimistische en geheel
verinnerlijkte creatie.

< Bezoek onze site www.theartsociety.be >

ING House, Amsterdam

Daguitstap bij
onze noorderburen
Op vrijdag 21 september zette The Art Society
het seizoen 2007-2008 in Amsterdam in met
een goed gevuld programma: De Appel,
Platform 21, De Ateliers en ING House.
Als eerste op het programma stond een bezoek

Video’s dompelen de kijker onder in een soort

aan het Centrum voor Hedendaagse Kunst De

parallel universum. Via het bewegende beeld, de

Appel. We werden er verwelkomd door artistiek

klank en vaak ook duisternis neemt de kunstenaar

directeur Ann Demeester en kregen van haar

ons mee naar zijn innerlijke wereld. Geboeid

een briljante inleiding, waarin zij een toelichting

volgen we hem op zijn parcours. Want er is

gaf

hoe dan ook een parcours, een tijdsverloop: de

fenomeen in Nederland. Gesticht in 1975,

beelden volgen elkaar op en wij hebben tijd

vernemen we dat De Appel oorspronkelijk

nodig om ze tot ons te laten doordringen.

ontstaan is als een initiatief om kunst te tonen

over

De

Appel

als

cultuurhistorisch

Een video is een ontmoeting. Dit seizoen staat bij The Art Society de videokunst

die in Nederland nog niet aan bod kwam. De

centraal. Om te beginnen gaan we in november op bezoek bij videast David

bedoeling van deze onderneming bestond

Claerbout, een kernfiguur van de Belgische videoscene. Verder kunnen we niet

er in een platform uit te bouwen waar zowel

om een aantal vragen heen: hoe zal de videokunst evolueren? Hoe groot is

curatoren, kunstenaars als leerlingen van de

haar impact op de kunst van de laatste dertig jaar? Hoe kun je videowerken

kunstwetenschappen

bewaren? Zoals zo vaak het geval is in de hedendaagse kunst, zijn die

projecten, installaties en onderzoek. Vandaag

immers vastgelegd op een drager die niet het eeuwige leven heeft. Dat

gaat het er vooral om om aan reeds gevestigde

laatste vormt het onderwerp van de bijdrage van Chris Vastenhoud

kunstenaars de kans te bieden werk te tonen

aan dit nummer.

dat buiten hun gewoonlijke medium ligt en zich

ruimte

krijgen

Voor u erin begint te snuisteren wil ik nog zeggen dat we
Sotheby’s heel dankbaar zijn voor de enthousiaste manier
waarop ze ons bij onze laatste reis naar Engeland hebben
ontvangen op Chatsworth, een van de mooiste kastelen
van het land. Het was een waar genoegen in die
ambiance én het kasteel én een uitzonderlijke
tentoonstelling

van

monumentale

beeldhouwkunst te kunnen bezoeken.
Tot binnenkort, voor een nieuwe
reeks avonturen,
Séverine Delen

Michaël Borremans, The Feeding, 2006, 35 mm film
transferred to dvd, 4’50“, courtesy Zeno X Gallery

voor

Marloes Ten Bhömer, Blue Folded Shoe,
gevouwen leder en metaal

zo aan andere artistieke disciplines te wagen.

richting binnenrijdt, wrijft zich de eerste keer

De Appel publiceert eveneens kunstboeken en

misschien even de ogen uit. Aan de stadsgrens

is bovendien een van de weinige instellingen

doemt een glanzende, gestroomlijnde vorm op,

die een echte opleiding in curatoriale studies

in geanodiseerd aluminium en glas, als een

aanbiedt.

ruimteschip. Uit voorstellen van een selectie
jonge, Nederlandse architecten werd gekozen

Na de boeiende introductie bezochten we de

voor het ontwerp van Roberto Meyer en Jeroen

tentoonstelling Veldwerk, die videowerk verhult

van Schooten. De gestroomlijnde vorm, het

van de Belgische kunstenaar Michaël Borremans.

stalen skelet, het licht, de transparantie die

Deze sublieme expositie toont voor het eerst

ontstaat door het gebruik van veel glas en de

zijn werkzaamheid in die discipline. Met zijn

ruimtelijke werking van tuinen en leegtes: dat

videorepertoire komen wij tot de vaststelling
dat de beelden, die de kunstenaar zelf beschouwt
als “levende canvassen”, een onmiskenbare
link vormen voor de ontwikkeling van het
fascinerende Opus Borremans. We zien hoe
Borremans gebruikmaakt van het videomedium
om de betekenis en de universele gravitas van
“het portret” te achterhalen. Heel toepasselijk
heet de tentoonstelling Veldwerk: Borremans
gaat op “veldonderzoek” in opdracht van
zijn schilderkunst. Hij verzamelt met zijn camera
antropologische,

anatomische,

sociologische,

metafysische en romantische data op het “veld”
om vervolgens de vergaarde kennis praktisch toe
te passen op zijn schildersdoek.

voor

Design,

Mode

en

Creatie

Platform 21, waar de toenmalige groepstentoonstelling Folding werk toonde van een
zevental kunstenaars die de vaardigheid van
het “vouwen” vanuit een nieuwe invalshoek
benaderen. Die vorm van kunst werd vroeger
vooral beoefend onder de vorm van Japanse
origami. Vandaag breiden de mogelijkheden
van het vouwen als concept zich quasi tot het
oneindige uit. We waren bijzonder onder de
indruk van het werk van de Amerikaanse fysicus
Robert Lang, die dankzij zijn speciﬁek ontworpen
software Treemaker het vouwen tot een nooit
geëvenaarde complexiteit heeft opgetrokken
en

zo

levensechte

magistraal

wezens

gevouwen

restaurant van Platform 21: De As. Men serveert

realiseert.

papieren

kleed

Het
van

de Londense modeontwerpster Zoe Bradley
midden in de kapel van Platform 21 liet ons
evenmin ongevoelig. Daarnaast was ook werk te
bewonderen van designers die stilettoschoenen,
handtassen en andere vouwen (Sophia Vyzoviti,
Marloes Ten Bhomer, Leonie Smelt, Frrry,
Laurens Oort). Folding bracht de primitieve
karakteristieken van het papier als artistiek
medium waarlijk aan het licht en overtuigde
ons van de ettelijke gebruiksmogelijkheden van
papier.

alles verbeeldt de dynamiek en de kwaliteit, de
vernieuwing en de openheid die ING wil

er organische keuken en we eten er wat de
pot schaft m.a.w. er is geen menu. We werden
verwend met verse creaties van de chef en
zagen dat het goed was! Het restaurant ligt
midden in de natuur en men wordt nauwelijks
gewaar dat men zich eigenlijk midden in
het Amsterdamse stadscentrum bevindt. Ook
het interieur draagt bij aan het eclectische
bohemiaanse gevoel van het restaurant: de
banken en tafels zijn bijvoorbeeld gemaakt
uit boomstammen. De As is het bewijsstuk

Werk van Francisca Sanchez op de tentoonstelling Offspring
2006, De Ateliers, foto Gert Jan van Rooij

dat organisch eten in een organische setting
uitstralen. ING House is 28 meter breed,

buitengewoon gezellig kan zijn!

Onze tweede etappe bracht ons naar het
Centrum

Voor de lunch belandden wij in het hippe

138 meter lang en 48 meter op zijn hoogst, en
Na de gemoedelijke lunch zetten wij verder

is gebouwd als een tafel op zestien stalen poten.

naar het beroemde kunstinstituut De Ateliers.

Op de tafel zijn de verdiepingen gebouwd, acht

De Ateliers is een onafhankelijk kunstenaars-

aan de hoogste zijde, allemaal verschillend. Het

instituut, dat geleid wordt door beeldende

gebouw heeft een dubbele huid waarvoor zowel

kunstenaars. Het richt zich op de artistieke

technische als esthetische redenen zijn. Er is

vorming van jonge, getalenteerde kunstenaars

bovendien veel aandacht geschonken aan het

uit binnen- en buitenland. De Ateliers is in 1963

leefmilieu. Het groen speelt een belangrijke rol

opgericht door enkele kunstenaars in Haarlem.

en er zijn dan ook verschillende binnentuinen

Uit onvrede met het destijds massale en formele

tussen de verdiepingen: een bamboetuin, een

kunstonderwijs beoogden de initiatiefnemers

ﬁcustuin, een palmentuin … Op de achtste etage

een structuur te creëren die tegemoet kwam

is er zelfs een buitenpatio met naaldbomen die

aan de behoeften van beginnende kunstenaars

letterlijk het dak zullen uitgroeien. We werden

aan directe contacten met collega’s in een

er ontvangen door Annabelle Birnie en haar

professioneel werkklimaat. Het monumentale

team van ING Art Management. De vooral

gebouw in het centrum van Amsterdam bestaat

hedendaagse en ﬁguratieve kunst is zonder

uit 23 ruime ateliers. Zij staan ter beschikking

uitzondering afkomstig uit de eigen collectie

van zo’n twintig deelnemers die gedurende

van ING. Enkele werken zijn speciﬁek voor ING

maximaal twee jaar werk in een eigen atelier

House gemaakt zoals een wand door Nicolas

combineren met kritische begeleiding. Zelfwerk-

Dings en beelden van Henk Visch (One World

zaamheid staat voorop, De Ateliers kent daarom

leads to Another) en Tony van der Vorst (De

geen studierichtingen of lesprogramma’s. Het

Bruid).

richt zich op het gehele terrein van de beeldende

opwindende kunsttrip bij onze noorderburen …

Daarmee

kunsten, zonder onderscheid naar medium of
discipline, en zonder interdisciplinariteit tot
norm te verheffen. Daarom begeleiden alle
begeleidende

kunstenaars

alle

deelnemers,

ongeacht de discipline waarbinnen zij werken.
Twee van de vaste begeleiders aan De Ateliers
zijn Marlene Dumas en Ceal Floyer. We werden
er onthaald door directeur Dominic van den
Boogerd en verantwoordelijke voor het dagelijks
beheer

Corine

Lindenbergh

en

bezochten

o.m. de ateliers van Kate Bicat (Engeland),
Emine Gunduz (Nederland), Christian Friedrich
(Duitsland) en Vincent Vulsma (Nederland).
Het laatste bezoek bracht ons bij ING, voor een
bezoekje aan het beroemde ING House.
Emine Gunduz, Caravan, 2007, acryl op doek (De Ateliers)

Wie Amsterdam over de A10 uit westelijke

ING House, Amsterdam

beëindigden

wij

onze
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< À propos … >
stijgt dus de kans dat een werk niet meer in
zijn oorspronkelijke uitvoering getoond kan
worden. Daarom is voorzorg geboden: conform
de ideale omschrijving van conservering door
het ICOM moeten er op voorhand maatregelen
getroffen

worden

om

een

ongewilde

voortijdige (zelf)destructie van een elektronisch
kunstwerk te voorkomen.

Conserveringsstrategieën
ten aanzien van mediakunst
De bijzonderheden van mediakunst noopten tot
het vinden van nieuwe conserveringsstrategieën.
Die gaan van het trachten te bewaren van de
hele infrastructuur rond een kunstwerk tot het
overbrengen van uitsluitend de elektronische
informatie
Bovenaanzicht van een opengemaakte VHS recorder

medium.

Conservering van mediakunst

Opslag

“Traditionele media, als papier, hebben door hun aard de neiging de hun toevertrouwde informatie
zo lang mogelijk vast te houden. Nieuwe elektronische en digitale media hebben de neiging de hun
toevertrouwde informatie zo snel mogelijk los te laten (…)”. De laatste tijd zijn we getuige van de
snelle opkomst van mediakunst in allerlei vormen. Tijdens onze uitstappen dit jaar zullen we werken
ontdekken van artiesten als David Claerbout, Jeroen De Rijke, Willem de Rooij, Anouk De Clercq, om
er maar enkele te noemen. Als voorproefje van die bezoeken, nemen we in dit nummer alvast de
problematiek van het conserveren van mediakunst onder de loep.

een

nieuwer

hedendaags

Vooreerst onderscheiden we een aantal
conserveringsstrategieën die tot doel hebben
het oorspronkelijke elektronische of digitale
bestand in zijn originele vorm te bewaren. De
elektronische of digitale informatie wijzigt op
zichzelf dus niet. Alleen de drager verandert.
Bij refreshing of verversen wordt een bestand
naar een nieuwere maar gelijksoortige drager
overgezet. Het is algemeen bekend dat de

Door Chris VASTENHOUD, verantwoordelijke van PACKED
PACKED vzw is een initiatief van Argos, S.M.A.K., MuHKA en MDD en wordt mogelijk gemaakt door
steun van de Vlaamse overheid.
4

naar

levensduur van dragers niet onbegrensd is. Een
cd-rom, en zeker de variant die niet industrieel
in massaproductie maar individueel op een
computer

is

gebrand,

kent

geen

lange

De opkomst van mediakunst stelt hedendaagse

tegenstelling tot restauratie, waarbij getracht

levensduur. Zo worden er in het geval van een

kunstinstellingen voor een nieuwe uitdaging:

wordt een object in zijn oorspronkelijke staat te

cd-rw daadwerkelijk putjes gebrand in plaats

het bewaren en beschikbaar houden van deze

herstellen. Passen we die uitgangspunten toe

van geperst. Dankzij microscoopopnames wordt

kunstvorm. Terwijl er voor de conservering van

op mediakunst, dan valt op dat ze eerder

duidelijk dat een gebrande cd-rw geen lange

oudere kunst, zoals bijvoorbeeld 17de-eeuwse

gelden voor de apparatuur en de dragers dan

levensduur van de informatie kan garanderen.

schilderijen, inmiddels algemeen aanvaarde

voor de uiting zelf; de elektronische of digitale

Een

normen en technieken ontwikkeld zijn, is

informatie die de uiting vormt, is immers niet

bestaat

daarvan voor het bewaren van mediakunst

tastbaar. Wat betreft de apparatuur en de

verschillende media naar andere te kopiëren

minder sprake. Omdat het nog maar een jonge

dragers, heeft de functionaliteit voorrang op de

en ze zo levendig te houden. Dat principe

kunstvorm is, die ons voor nieuwe complexe

reversibiliteit,

wordt vooral in grotere netwerken zoals SAN’s

vraagstukken stelt, is er nog geen standaar-

problemen.

in

geval

van

technische

andere

(Storage

disering. In de kunstwereld wordt er echter

techniek,

erin

Area

networked

bestanden

Networks)

storage,

constant

toegepast.

van

Een

principe dat daar nauw aan verwant is, is

volop nagedacht en geëxperimenteerd met

Het conserveringsvraagstuk

conserveringstechnieken voor mediakunst.

Bij conservering van mediakunst vergroot de

Daarbij worden kopieën van bestanden op

dimensie ‘apparatuur’ de conserveringsproblema-

Conservering: definitie

verschillende locaties bewaard. Als blijkt dat

tiek natuurlijk aanzienlijk. Het gaat namelijk niet

een bestand op een locatie gecorrumpeerd of

Het American Institute for Conservation of

alleen meer om – conform de door het ICOM

verloren is, is de kans groot dat er elders nog

Historic & Artistic Works deﬁnieert conservering

beschreven hedendaagse uitgangspunten – de

een intacte kopie bestaat.

als het geheel van de activiteiten die tot doel

zorgvuldige bewaring en instandhouding van

hebben een kunst- of cultureel object te

de drager waarop de uiting is opgeslagen (tape,

Bewerking

beschermen en te behouden. Tot die activiteiten

disk …); voor de weergave van de uiting is ook

Naast de technieken die de informatie of de

worden gerekend: onderzoek, documentatie,

apparatuur benodigd. Het aantal verschillende

apparatuur onveranderd laten, zijn er een

behandeling, preventieve zorg. Bekijken we

dragers stijgt en binnen de dragers zijn er

aantal bewerkingen die de oorspronkelijke vorm

dan

conservering

bovendien veel variëteiten. Daarnaast wordt

beschreven in de Code of Professional Ethics van

de levensduur van dragers en apparatuur

het International Council Of Museums, dan

steeds korter. Fabrikanten ontwikkelen steeds

merken we dat elke behandeling die de

sneller nieuwe technieken, voeren de daarop

conservering van een kunstwerk beoogt zo

gebaseerde producten sneller in en ook sneller

mogelijk reversibel dient te zijn: ze moet dus

af. Dat leidt tot een wildgroei van standaards. En

ongedaan gemaakt kunnen worden. Eventuele

hoewel de producenten schermen met garanties

wijzigingen of toevoegingen aan het object

voor lange levensduur van dragers ontbreekt

moeten

een

weer

de

principes

duidelijk

van

van

het

origineel

dergelijke

garantie

en

LOCKSS of “Lots Of Copies Keeps Stuff Save”.

ondersteuning

onderscheiden kunnen worden. Het hoofddoel

voor de bijbehorende apparatuur. Door de

is namelijk de stabilisatie van het object. Dat in

complexe mengeling van dragers en technieken

Bedieningspaneel van een tapereiniger, Argos, Brussel

Technische setup voor de conversie van video,
Argos, Brussel

wel wijzigen. Bij migratie worden bestanden van

Staten en Canada wel een aantal toonaan-

op een bepaalde drager of besturingssysteem

gevende initiatieven, waaronder voornamelijk

omgezet naar een ander, meestal actueler

The Variable Media Approach, gezamenlijk

systeem; de apparatuur en het bronmateriaal

initiatief van het Guggenheim Museum

worden dus geüpgraded. Zo wordt de informatie

en de Fondation Daniel Langlois en het

weer voor een bredere basis beschikbaar.

DOCAM-programma (Documentation and

Bij deze techniek gaat de oorspronkelijke

Conservation of the Media Arts Heritage)

elektronische of digitale informatie over in

van de Fondation Daniel Langlois. The

andere,

te

Variable Media Approach heeft onder

waarbij

vermijden

is.

kwaliteitsverlies

Tegenstanders

zelden

dat

meer geresulteerd in een checklist met

migratie een verschuiving van het probleem

de aspecten die gedocumenteerd moeten

is: de handeling zal immers na verloop van

worden.

tijd herhaald moeten worden met andere en

formulier, is gekoppeld aan een databank

nieuwere media. Restauratie wordt vooral

die

op apparatuur toegepast, evenals reiniging.

De uiteindelijke bedoeling is om enerzijds

Documentatie is daarbij belangrijk. Niet alleen

museummedewerkers

om de reparaties of andere wijzigingen vast te

sensibiliseren en hun begrip te vergroten over

zijn

leggen, maar ook omwille van de werking van

welke aspecten of attributen van een kunstwerk

intenties

de apparatuur.

zouden

veranderen.

en werkwijze niet te achterhalen, wanneer een

Anderzijds beoogt het initiatief hen daar in de

Technieken om de weergave van een
kunstwerk mogelijk te maken

kunstinstelling geen documentatie opstelt,

toekomst optimaal op voor te bereiden.

bestaat het risico dat de oorspronkelijke intentie

Een vorm van opslag die niet alleen de informatie

Conclusie

betreft,

waarmee

De keuze voor de conserveringswijze van een

de informatie op de drager kan worden

mediakunstwerk hangt af van veel factoren:

gereproduceerd, is mothballing. Met die aanpak

de beschikbaarheid van de documentatie, het

kunnen zowel de drager, de apparatuur en de

budget, de beschikbare apparatuur, de eisen van

documentatie worden opgeslagen onder ideale

de maker enz. Er bestaat daarvoor geen beleid

bewaarcondities. De methode kan worden

of standaard. Bij de conservering van mediakunst

toegepast wanneer andere methoden niet het

is de beschikbare documentatie bepalend voor

gewenste resultaat opleveren of wanneer de

de kwaliteit van het eindresultaat. Wanneer

kunstenaar speciﬁeke eisen stelt aan de weer-

een kunstenaar geen documentatie opstelt, zijn

maar

ook

de

beweren

hardware

de

De

checklist,

gegevens

kunnen

een

beheert

of

en

interactief
en

verzamelt.

kunstenaars

mogen

te

en verschijningsvorm niet achterhaald kunnen
worden.

Bronnen:
The Variable Media Approach (publicatie Fondation
Daniel Langlois, Guggenheim Museum)
Bij de totstandkoming van dit artikel is eveneens
gebruikgemaakt van verschillende bronnen op
internet. Op de website www.packed.be vindt u heel
wat links en publicaties over de conservering van
mediakunst.

gavetechniek. Een andere weergavetechniek,
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emulatie, wordt voornamelijk toegepast op
digitale

bestanden.

Bestanden

die

met

verouderde apparatuur werden geproduceerd,
worden opnieuw toegankelijk op nieuwere
computers die uitgerust zijn met software om
de oorspronkelijke omgeving na te bootsen. Die
techniek, ook wel retrocomputing genoemd,
werd oorspronkelijk ontwikkeld door mensen
die hun oude computerspellen op nieuwere
computers wilden blijven spelen. Zo kan een
Windows-pc zich voordoen als een Ataricomputer.
Herinterpretatie is een krachtige maar ook
riskante strategie om een kunstwerk opnieuw
te creëren. Het is mogelijk dat voor het
oorspronkelijke werk gebruikgemaakt is van
vergankelijk

materiaal,

de

oorspronkelijke

software kan dan niet meer in werkende staat
worden gebracht. Bij herinterpretatie is men
afhankelijk van de instructies van de maker en
van de documentatie. Herinterpretatie kan
inhouden dat er opnieuw software wordt
ontwikkeld, of dat een kunstwerk opnieuw
naar hedendaagse media wordt omgewerkt.

Documentatie
Om de oorspronkelijke intentie van de
kunstenaar te begrijpen en om de juiste
conserveringsstrategie te kunnen kiezen, is het
van kapitaal belang dat alle handelingen die bij
de creatie en conservering van een kunstwerk
plaatsvinden gedocumenteerd worden. Net
als voor de conservering zoekt men voor het
opstellen van de documentatie ook nog naar de
meest ideale manier, al zijn er in de Verenigde

Checklist met de aspecten die gedocumenteerd moeten worden (The Variable Media Approach, interactief formulier)

< Binnenkort >

1

Uitstap naar Antwerpen:
bezoek aan het Centrum voor
Hedendaagse Kunst Extra City en aan
het atelier van David Claerbout
Op zondag 25 november gaan we met The Art Society naar

2

Antwerpen. Er staan twee afspraken op het programma: we beginnen
de dag met een bezoek aan Extra City en na de middag worden we
ontvangen in het atelier van artiest David Claerbout.
Extra City is een jong en veelbelovend internationaal centrum voor hedendaagse
kunst en visuele cultuur te Antwerpen, dat opgericht werd om nieuwe impulsen te

3

geven aan de hedendaagse beeldende kunst in Antwerpen, Vlaanderen en daarbuiten.
Als mode- en theaterstad staat Antwerpen al op de internationale kaart. Extra City wil er
voor zorgen dat Antwerpen ook als kunststad internationaal kan meetellen. Daarvoor rekent
Extra City onder meer op de uitgebreide samenwerking met het MuHKA. Net zoals PS.1 het
4

dappere zusje is van MoMA, zo kan Extra City beschouwd worden als het onverschrokken broertje
van het MuHKA. Extra City organiseert tentoonstellingen, lezingen en publieke voorstellingen
waarin gevestigde kunstenaars sociaal geëngageerde thema’s ter discussie stellen. Die worden
gecombineerd met langdurige werkverblijven van buitenlandse kunstenaars en kleinere projecten in
en buitenhuis. Het complex leent zich uitstekend voor een dergelijk dynamisch, veeleisend aanbod.

5

In Extra City worden we ontvangen door Anselm Franke, artistiek directeur van Extra City,
vervolgens bezoeken we er twee tentoonstellingen. Extra City presenteert dit najaar een programma
van onafhankelijke projecten met aandacht voor radicale experimenten uit het verleden. Twee
solotentoonstellingen handelen over de manier waarop de geschiedenis van sociale en esthetische
experimenten werd geschreven en analyseren hun status in het collectieve geheugen en in de voorstelling
van de toekomst.
Luke Fowler, bekend van zijn nauwkeurige en poëtische beschrijvingen van radicale sociale experimenten
uit het verleden, presenteert The Nine Monads of David Bell. De installatie van Fowler die hier wordt
getoond, vertrekt van de ﬁlm What you see is where you’re at (2001), een schets van de Kingsley Hall

6

Community (Philadelphia Association 1965-1969). Kingsley Hall werd een baken in de antipsychiatrische
beweging en verschafte een alternatief model voor de psychiatrische instelling, haalde erkende
behandelingen onderuit en brak met de dokter-versus-patiënthiërarchie. The Nine Monads of David Bell
focust op een van de bewoners van Kingsley Hall en verdiept zich in zijn wereld. Nieuwe opnames werden
door Luke Fowler verweven door de bestaande geluidsopnames van de originele ﬁlm What you see is
6

where you’re at om deze installatie te realiseren.
Joachim Koesters solotentoonstelling Numerous Incidents of Indeﬁnite Outcome brengt vier recente en
nieuwe werken samen. Joachim Koester gebruikt strategieën van montage, archivering en vertellingen
om historische gebeurtenissen te belichten. De afgelopen jaren traceerde hij onzichtbare en vergeten
geschiedenissen van transgressie, op basis van de erfenis en overblijfselen van onder andere occulte
bewegingen en psychedelische experimenten. Numerous Incidents of Indeﬁnite Outcome is de
titel van een nieuw multichannel monitorwerk, gebaseerd op H.P. Lovecraft, een cultﬁguur uit de
canon van het horrorgenre. Joachim Koester buigt Lovecrafts ideeën om tot een mentaal theater
door de traditie van de horrorverhalen geïntroduceerd door Edgar Allan Poe te confronteren
met de tekstuele traditie en de ‘cut-up’-methode van William Bouroughs en Brian Gysin.
’s Middags begeven we ons naar het atelier van David Claerbout, Belgische foto- en
videokunstenaar. In het oeuvre van Claerbout worden foto’s in beweging gezet en komen
videoﬁlms tot stilstand. Hij doet aldus de grenzen tussen fotograﬁe en video vervagen.
1 David Claerbout, Sections of a Happy
Moment, 2007, zwart-wit-videoprojectie,
30m, courtesy David Claerbout & Galerie
Micheline Szwajcer

7

Het gebruik dat Claerbout van nieuwe technieken maakt in zijn werk is minimalistisch
te noemen, maar wel met een grote impact op de aandachtige kijker.

2 David Claerbout, The Shadow piece, 2005,
zwart-wit-dvd, 25m, courtesy David Claerbout
& Galerie Micheline Szwajcer

Claerbout reanimeert als het ware oude fotobeelden. Zo werd bijvoorbeeld
op een oude Hollandse prentkaart Ruurlo, Bocurloscheweg, 1910 uit 1910

3 David Claerbout, The stack, 2002, videoprojectie in kleur,
36m, courtesy David Claerbout & Galerie Micheline Szwajcer

de kruin van de nog steeds bestaande boom van toen beweeglijk
ingevoegd. De video-installatie (1997) toont via een projectie op

4 David Claerbout, White House, 2006, videoprojectie in kleur,
13u27m53s, courtesy David Claerbout & Galerie Micheline Szwajcer
5 Joachim Koester, My Frontier is an Endless Wall of Points (3 beelden), 2007,
16 mm projectie, 10u24m, foto Joachim Koester
6 Joachim Koester, One + One + One (3 beelden), 2006,
video, 6m, video still Joachim Koester
7 Luke Fowler, The Nine Monads of David Bell (2 beelden), 2006-2007,
installatie met film, geluid en archiefmateriaal, foto Luke Fowler

groot scherm een zwart/wit ansichtkaart met een ‘gestold’
beeld uit het begin van de twintigste eeuw. Op een
landelijke weg staan er twee boeren naast een
gigantische eik. Verderop zie je een hoge
windmolen en de contouren
van een dorp. Op
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van de boom zachtjes heen en weer worden
bewogen door de wind. Met behulp van
subtiele digitale technieken heeft de kunstenaar
de media fotograﬁe en video samengebracht
en zo laat hij de bladeren zachtjes in de
wind bewegen. Hij breekt de mechanisch
geproduceerde beelden open en geeft er een
ziel aan. Zo voegt hij een magische dimensie toe
aan dit videograﬁsche stilleven.
In zijn atelier zal Claerbout ons een vijftal
video’s tonen, zowel oud als meer recent werk.
Misschien krijgen we ook enkele ‘lightboxes’ te
zien. Die zijn technisch moeilijker te tonen
omdat een volledig donkere kamer gecreëerd
moet worden. Een van de meest bekende
series is waarschijnlijk de Venice Lightboxes
(2000), waarin nachtelijke beelden van Venetië
door hun tijdloosheid direct refereren aan de
beroemde schilderijen van Canaletto en Guardi.
De foto’s van bekende plaatsen en gebouwen
in Venetië zijn zo duister dat de toeschouwer in
eerste instantie naar een volledig duister vlak
kijkt. Wie de tijd neemt, zal na enige minuten
echter ontdekken dat het om nachtlandschappen
gaat,

zowel

uit

de

natuur

als

uit

het

verwonderlijke donkere Venetië ‘s nachts. Het
proces van het tot leven wekken van stilstaande
beelden, vindt in die Venetiaanse nachtfoto’s
niet plaats door een subtiele toepassing van
digitale technieken, maar door middel van het
natuurlijke proces van menselijke waarneming.
In een quasi absolute duisternis wordt immers
niet alleen het kijken, maar ook het luisteren en
het voelen op scherp gezet. Die zogenaamde
reanimatie

van

het

oorspronkelijke

beeld

ontneemt de foto zijn tijdelijke karakter en
doet een ander tijdsbesef ontstaan. Dit spel
met het zichtbaar maken en bewust worden
van tijd, ligt aan de basis van Claerbouts oeuvre.
De beelden die Claerbout aanbiedt, verplichten
de beschouwer moeite te doen om ze uiteindelijk
te doorgronden. In die zin stelt Claerbout ook
de noodzaak ter discussie om nieuwe beelden
te produceren.
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Met

zijn

eigenzinnige

oeuvre

kan

David

Claerbout rekenen op een steeds toenemende
internationale belangstelling. Tot begin januari
2008 vindt een belangrijke restrospectieve
plaats in het Centre Pompidou in Parijs.
Claerbout toont er vijf werken waaronder
The

Stack

(2002),

Bordeaux

Piece

(2004,

aangekocht door het Centre Pompidou) en
Shadow Piece (2005) en twee nieuwe werken:
Sections of A Happy Moment en Long Goodbye
(2007).
Voor meer informatie:
www.extracity.org
www.gms.be
www.centrepompidou.fr
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< Waardevolle adviezen >

Architectuur
De zeer sterk beveiligde zone komt in de
omgeving

van

de

internationale

Changi

luchthaven van Singapore en is volledig het
concept van de Zwitserse architect Carmelo
Stendardo en zijn team, de engineering en de
zonnetechniek van Zwitserse experts en de
geïntegreerde veiligheidssystemen van Siemens.
Het complex zal faciliteiten omvatten zoals
sterk beveiligde opslagplaatsen met lucht- en
temperatuurcontrole, showrooms, fotostudio’s,

Singapore FreePort, zicht van het gebouw (maquette)

ateliers en kantoren.

Nieuwe ontwikkelingen in Singapore
Het

milieuvriendelijke

gebouw,

waarin

Azië neemt een hoge vlucht, net zoals de Aziatische kunstmarkt. Wereldwijd maar in het bijzonder

verschillende technologische en ecologische

in Azië zelf. De voorbije “Contemporary Chinese Art Sales” in Sotheby’s Hongkong op 7 oktober

vernieuwingen zijn verwerkt, heeft scherpe

is maar een van de voorbeelden. In het spoor van die trend stak een nieuw groot project de kop

facetten als van een geslepen diamant om te

op in Singapore: een sterk beveiligde vrijhaven en vrijhandelszone voor kunst en waardevolle

beantwoorden aan de hoogtebeperkingen van

verzamelobjecten. Ze zal ten dienste staan van de gemeenschap van verzamelaars in Azië en elders in

de luchthaven. Het is omhuld met een zeer

de wereld. Deze zomer ontmoetten we de voorzitter en we vroegen hem hoe een en ander werkt.

performante thermische isolatie, versterkt door
groengevels en UV-zonneschermen om de

Door Alain VANDENBORRE, een van de oprichters en voorzitter van de Singapore FreePort

binnentemperatuur

constant

te

kunnen

houden. Een volledig en zorgvuldig uitgekozen
vegetatiesysteem dat werkt met eenvoudige

8

De uitzonderlijke groei van het aantal personen

te exploiteren. Het complex is gebouwd en

technische oplossingen en een vrij beperkt

met een hoog nettovermogen in Azië was de

ontworpen voor klanten van overal ter wereld die

onderhoud vraagt, is aangebracht op de noord-

voorbije tien jaar exponentieel. Ze verzamelen

belang hechten aan een hoge beveiliging, strikte

oostelijke en zuidoostelijke gevels om 60% van

steeds meer en wijzen een groot deel van hun

conﬁdentialiteit en langetermijnstabiliteit.

de zonnewarmte op te vangen.

verzamelobjecten, maar hebben daarvoor niet

Het bedrijf zal wellicht operationeel worden

altijd een veilige opslagplek. Bovendien kijken

in januari 2009. Het zal zijn professionele

Een heiligdom voor kunst en
waardevolle verzamelobjecten

ook een aantal bestaande klanten van de

en

Het

vrijhaven van Genève uit naar manieren om hun

internationale kunst, juwelen, antiek, wijn

actieradius te diversiﬁëren buiten de Europese

en

zone.

een

veilinghuizen, privébanken, privéstichtingen en

Zeer veilige opslag: zeer veilige en betrouwbare

verplaatsing van de markten voor waardevolle

familiestichtingen, musea, privéverzamelaars en

modulaire opslagkluizen van 10 m2 tot 1.000 m2

goederen van de westerse landen naar het

logistieke bedrijven voor kunst) geïntegreerde

worden verhuurd aan particuliere klanten en

Midden-Oosten en Azië. Singapore – soms het

diensten bieden waardoor ze in totale discretie

rechtspersonen

Zwitserland van Azië genoemd en tevens een

waardevolle verzamelobjecten en luxegoederen

exclusiviteit. De kluizen zijn van categorie 0

gevestigd wereldbankcentrum – bleek een van

kunnen

en

(maximale veiligheid voor verzekeringsmaat-

de beste plaatsen om het businessmodel van de

verhandelen.

schilderijen,

schappijen, waardoor hun klanten van zeer

155-jaar oude vrijhaven van Genève in het snel

beeldhouwwerken, antiek, porselein, verzamel-

lage verzekeringstarieven kunnen proﬁteren).

ontwikkelende Azië te evenaren. Singapore ligt

auto’s, wijn- en sigarencollecties, maar ook

Vochtigheid en temperatuur worden strikt

op het kruispunt van het Midden-Oosten, India

aan

zoals

gecontroleerd. Het volledige complex wordt

en China en beschikt over alle sleutels voor het

goud, diamanten, juwelen, luxehorloges en

gecontroleerd door gewapende reserveagenten

succes van een vrijhaven: een economische,

zeer vertrouwelijke effecten, archieven en

en de veiligheidsprocedures zijn zeer streng.

politieke en wetgevende stabiliteit, ﬁnanciële en

elektronische bestanden.

De stroom van personeelsleden en klanten

investeringen toe aan kunst en waardevolle

Tegelijkertijd

merken

we

ook

institutionele
andere

klanten

kostbare

verschepen,

andere

Denk

(handelaars

waardevolle

bedrijf

biedt

zijn

particuliere

en

institutionele klanten de volgende diensten:

verzamelobjecten,

opslaan,
maar

in

aan

tonen

goederen

zonder

enige

vorm

van

wordt elektronisch gevolgd. Klanten, personeel

wettelijke diensten van het hoogste niveau, een
strikt bankgeheim, een sterke infrastructuur en

De Singapore FreePort is in privéhanden en

en goederen die de vrijhaven binnenkomen of

bestaande vrijhandelszones.

werd opgericht in partnership met de National

verlaten,

Arts Council en de National Heritage Board van

elektronisch gescand.

worden

om

veiligheidsredenen

De Singapore FreePort Pte Ltd werd in juni 2006

Singapore en met de steun van de Economic

opgericht door private aandeelhouders met de

Development Board, de douane, de politie en de

Logistiek:

steun van de regering van Singapore, die

burgerluchtvaartautoriteiten van Singapore. De

logistieke bedrijven voor kunst hebben al

minderheidsaandeelhouder is met afvaardiging

betrokkenheid van de Singaporese overheid,

ruimte gereserveerd in de vrijhaven en zullen

in de raad van bestuur. Het bedrijf kreeg een

die de vrijhaven als een sleutelelement ziet in de

institutionele

exclusieve

economische ontwikkeling op lange termijn, zal

gespecialiseerde logistieke service bieden om

actieve

ertoe bijdragen de infrastructuur een sterk en

goederen te verschepen, verzekeren en op te

vrijhandelszone en een kluizenfaciliteit met

blijvend proﬁel van veiligheid en conﬁdentialiteit

slaan in hun eigen beveiligde zone. Er zijn

Fort Knoxallures in de luchthaven van Changi

te geven.

speciﬁeke ateliers voor de verpakking van de

concessie

opslagplaats,

een

om
dag

een
en

ultraveilige

nacht

gespecialiseerde

en

expediteurs

individuele

klanten

en

een

Singapore FreePort,
zicht van de ingang (maquette)

zamelaars is dat de Singapore FreePort een
speciale

overheidslicentie

verkregen

heeft

waardoor privéverzamelaars die dat willen de
toestemming krijgen om het grondgebied van
Singapore te betreden en een deel van hun
collectie tentoon te stellen in om het even welk
museum van Singapore, onder extraterritoriale
voorwaarden (geen belasting, geen ﬁnanciële
borgsom, geen douaneaangifte).

Faciliteiten
De

infrastructuur

wordt

in

twee

fases

ontwikkeld. Fase 1 zal operationeel zijn in 2009
en omvat 18.000 m2 kluizen, showrooms en
privékantoren in een sterk beveiligde omgeving,
allemaal met directe toegang tot de vliegtuigterminals. Tegen 2012 zal fase 2 nog eens
12.000 m2 opslagcapaciteit bieden.
goederen in optimale omstandigheden, de

van hoge kwaliteit aan de klanten. De locatie

Technologie

restauratie en conservatie van kunstwerken

van die suites binnen de sterk beveiligde

De meest geavanceerde technologieën worden

evenals fotostudio’s. De Freeport biedt ook

opslagzone

in

prestigieuze

transport. Het gebruik ervan is verplicht als een

kantoorruimte

met

moderne

vermijdt

onnodig

en

riskant

de

voor

vrijhaven
een

toegepast:

constante

zonnekoeling

binnen temperatuur,

communicatievoorzieningen voor klanten die

derdepartijkoper

De

een geïntegreerd beveiligingssysteem met

volledig discreet en veilig zaken willen doen.

derdepartijklanten mogen niet rondlopen in de

biometrische identiﬁcatie en lasertechnologie,

extra beveiligde zone en moeten in de suites

zelfvoorzienende

blijven terwijl ze de goederen bekijken.

omgevingscondities,

Absolute

vertrouwelijkheid:

de

goederen

een

stuk

wil

zien.

worden rechtstreeks van de uitgang van het

systemen
zelfs

voor
bij

een

constante
defecte

installatie enz.

vliegtuig naar de vrijhaven verhandeld, waar ze

Diverse goederen en waardevolle verzamel-

voor onbepaalde tijd kunnen worden opgeslagen,

stukken: de vrijhaven biedt opslag- en logistieke

Het project van Singapore FreePort kon worden

tentoongesteld en in alle vertrouwelijkheid

diensten

goederen:

ontwikkeld dankzij het initiatief van Zwitserse

verhandeld. De klanten hebben eveneens een

schilderijen, beeldhouwwerken, antiek, porselein,

en Singaporese privépartners die de regering

rechtstreekse toegang vanaf de luchthaven. De

verzamelauto’s,

sigaarcollecties,

konden overtuigen een operationeel schema

overdracht van eigendom van goederen is vrij

diamanten, juwelen, goud, edelstenen, luxe-

te ontwikkelen dat uniek is in Azië. Met de

en er is geen douanetaks noch belastingen op

horloges, antieke stoffen en tapijten evenals

reputatie van stabiliteit, veiligheid en onschend-

geheven. De naam van de eigenaars, de waarde

andere

zeer

baarheid van Singapore maakt de vrijhaven een

van de goederen en de bijzonderheden van de

conﬁdentiële effecten, archieven en elektro-

goede kans een echt Aziatisch Fort Knox van

transactie worden niet meegedeeld.

nische bestanden.

het nieuwe millennium te worden.

Privésuites voor bezichtiging: de vrijhaven biedt

Publieke

en verhuurt op het terrein discrete showrooms

Singapore: heel interessant voor individuele ver-

Singapore Freeport, nachtzicht (maquette)

voor

de
wijn-

waardevolle

volgende
en

goederen

tentoonstelling

in

zoals

musea

van

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
info@singaporefreeport.com.
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Seizoen 2007 – 2008
The Art Society biedt in het seizoen 2007-2008 een programma dat steeds meer de nadruk legt op

We vermelden nog
een biënnale

exclusieve bezoeken aan magische plaatsen die niet altijd toegankelijk zijn voor het grote publiek.
Hieronder zetten we de evenementen voor u op een rijtje …

9e Biennale de Lyon, tot 6 januari 2008
Data onder voorbehoud.

Thema: L’histoire d’une décennie qui
n’est pas encore nommée

Zondag 25 november 2007. Bezoek aan het atelier van de toonaangevende videast David Claerbout

Curator: Hans Ulrich Obrist

in Antwerpen en aan het Centrum voor Hedendaagse Kunst, Extra City, waar twee tentoonstellingen

www.biennale-de-lyon.org

plaatsvinden, de ene van Luke Fowler (The Nine Monads of David Bell), de andere van Joachim
Koester (Numerous Incidents of Indeﬁnite Outcome).

En om af te sluiten
nog een beurs

Donderdag 13 december 2007. Daguitstap naar Düsseldorf waar in het K21 een tentoonstelling loopt
van het Nederlandse duo Jeroen de Rijke en Willem de Rooij en in het K20 een tentoonstelling van

Art Basel Miami Beach

de Japanse kunstenaar Hiroshi Sugimoto. Op het einde van de dag worden we eveneens in galerie

van 5 tot 9 december 2007

Sies+Höke verwelkomd.

www.artbasel.com

Dinsdag 15 januari 2008. Jaarlijkse Conferentie in de hoofdzetel van ING te Brussel onder leiding van
een internationaal gerenommeerde curator of museumdirecteur.
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Februari 2008. We kennen intussen het Belgische culturele beleid, en de huidige regeringsperikelen
maken er de situatie niet beter op … en onze instellingen blijven verstoken van de nodige
werkingsmiddelen. Ook in kunstencentrum Wiels wordt diep gezucht. Daarom moeten we helaas

1

Yayoi Kusama, Dots Obsession, Wiels, 2007

nogmaals ons bezoek uitstellen. De tentoonstelling van Mike Kelley, die was gepland voor begin 2008,

2

Zicht van de tentoonstelling Stage Fright, MuHKA, 2007

is uitgesteld tot april. Wij denken natuurlijk een alternatief uit voor februari, en hopen u – eindelijk –

3

Paul McCarthy, Caribbean Pirates, 2001-05, courtesy
Hauser & Wirth

4

Hana Jakrlova, Big Sister, Musée de la Photographie de
Charleroi, 2007

5

David Claerbout, Sections of a Happy Moment, 2007,
courtesy David Claerbout & Galerie Micheline Szwajcer

6

Zarina Bhimji, Your Sadness is Drunk, 2001-2006, courtesy
Zarina Bhimji & Haunch of Venison

7

Andy Warhol in TDK reclame, Japan, 1982, collectie The
Andy Warhol Museum, USA

8

Anthony McCall, Long Film for Four Projectors, 1974,
courtesy Anthony McCall & Sean Kelly Gallery

9

Patrick Neu, Armure en cristal, 1995-1998, collectie Frac
Lorraine, foto Marc Domage/TUTTI

mee te kunnen nemen naar Wiels in september 2008 ...
Zondag 16 maart 2008. Bezoek aan de ateliers van het kunstenaarsechtpaar Berlinde De Bruyckere
en Peter Buggenhout in Gent. We brengen tevens een bezoek aan het Museum Dhondt-Dhaenens te
Deurle om er de werken van de jonge Poolse kunstenaar Robert Kusmirowski te ontdekken en een
opstelling van de Belgische Anouk De Clercq.
Donderdag 17 april 2008. 26ste hedendaagse kunstbeurs artbrussels. In het kader daarvan organiseren
we opnieuw een boeiend Collectors’ panel, gevolgd door een bezoek in preview aan de kunstbeurs.
Vrijdag 16 mei 2008. Daguitstap naar Frankrijk. Bezoek aan de Fondation d’art contemporain Daniel
et Florence Guerlain nabij Parijs en bezoek aan de tentoonstelling Les traces du Sacré in het Centre
Pompidou.
Juni 2008. We eindigen het jaar zoals gewoonlijk in schoonheid met een bezoek aan een of meerdere
privécollecties in België.

10 Damien Hirst, Mother and Child, Divided, 1993,
Tate Britain (Turner Prize. A Retrospective), 2007
11 Richard Hawkins, Peanut Gallery, Grand Opening, 2006,
courtesy Greene Naftali
12 Zicht van de tentoonstelling China Now, Cobra museum
voor moderne kunst, 2007
13 Mai-Thu Perret, Apocalypse Ballet, 2005-2006
14 Andreas Gursky, James Bond Island III, 2007
15 Louise Bourgeois, Spider, 1997, Tate Modern,
courtesy Cheim & Read, foto Rafael Lobato

Uiteraard houden we u op de hoogte van de concrete modaliteiten van onze activiteiten.

16 Marlene Dumas, X-posure, 1999, privécollectie, foto
Stephen White

< Selectie … >

Weldra… in België en omgeving
In

Brussel

beginnen

de

In het Centre Pompidou in Parijs wordt Belgisch werk getoond. Er loopt een

Yayoi

grote tentoonstelling gewijd aan David Claerbout (tot 7 januari 2008;

Kusama. Dots Obsession, die momenteel

www.centrepompidou.fr). Vijf video-installaties delen de ruimte: The

in Wiels plaatsvindt (tot 16 december 2007;

Stack, 2002; Bordeaux Piece, 2004; Shadow Piece, 2005; naast twee nieuwe

monumentale

www.wiels.org).

De

we

met

tentoonstelling

eerste

producties: Sections of a Happy Moment, 2007 en Long Goodbye, 2007.

verdieping bestaat uit een geheel van gigantische

installatie

op

de

Ze tonen het verstrijken van de tijd, het ontplooien van de ruimte

opblaasbare roze ballonnen bedekt met stippen, die het

via vijf werken die tot stand kwamen in een architectuur die tot onze

werk van de Japanse kunstenares typeren. De bezoeker

moderne cultuur behoort, onze hedendaagse stedelijke omgeving. In het

moet z’n weg vinden doorheen een woud van vormen, kleuren,

Plateau worden de nieuwe aanwinsten van het Frac Ile-de-France getoond

echo’s en spiegels. We vermelden eveneens de tentoonstelling

in de tentoonstelling Rooms, Conversations (van 13 december 2007 tot

Politic’Art. Van de politieke afﬁche tot de spotprent in de Botanique

17 februari 2008; www.fracidf-leplateau.com). Er is onder meer werk van

(van 22 november tot 30 december 2007; www.botanique.be), een

Wilfrid Almendra, Sylvie Fanchon, Dora García, Karim Ghelloussi, Laurent

onderwerp dat in ons land meer dan ooit actueel is …

Grasso, Benoît Maire en Étienne Chambaud, Richard Prince, Loïc Raguénes,
Didier Trénet, Olivier Vadrot en Kelley Walker.

In Antwerpen maakt de tentoonstelling Stage Fright in het Museum van
Hedendaagse Kunst Antwerpen (MuHKA) duidelijk dat elke ﬁguur een

In Metz toont het Frac Lorraine werk van Patrick Neu / Claudio Parmiggiani

ﬁgurant is in een groter verhaal (tot 6 januari 2008; www.muhka.be).

(van 8 december 2007 tot 9 maart 2008; www.fraclorraine.org).
Afwezigheid, sporen, verdwijning, kwetsbaarheid zijn terugkerende
thema’s in het werk van Patrick Neu en Claudio Parmiggiani. Broosheid en
kristalgeklater bij de eerste, vervagingen en bescheidenheid van het stof
en de rook bij de tweede. Twee essentiële uitdrukkingen van de ijdelheid,
twee bevragingen over de tijd.
In

Amsterdam

vermelden

we

de

tentoonstelling

Andy

Warhol.

Other Voices, other Rooms in het Stedelijk Museum (tot 13 januari 2008;
6

7

8

De thematische tentoonstelling evoceert het
krachtenspel tussen kijker en bekekene, met als
letterlijke blikvanger de video-installatie Jeanne,
waarin de Oostenrijker Martin Arnold het kijkende,
zoekende, vertwijfelde, smekende gezicht van
actrice Maria Falconetti uit de historische Jeanne
d’Arc-verﬁlming van Carl Dreyer isoleerde.
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In Gent is Paul McCarthy opnieuw te gast in het S.M.A.K., met de
tentoonstelling Head Shop / Shop Head, een eerste retrospectieve met
werk van de voorbije 40 jaar (tot 17 februari 2008; www.smak.be). Sinds
het einde van de jaren ‘60 is McCarthy actief in uiteenlopende media, maar
zijn werk is nog maar een tiental jaar bekend bij een breder kunstpubliek.
Gedurende de voorbije jaren heeft de kunstenaar een aantal grootschalige
werken gecreëerd, die op verschillende plaatsen in Europa te zien waren.
De retrospectieve plaatst een aantal van de recentere werken in de bredere
context van McCarthy’s oeuvre, waardoor die een ruimer en dieper inzicht
geeft op de complexe en uitdagende kunstenaar.
In Charleroi brengt het Museum voor fotografie de tentoonstelling Hana
Jakrlova. Big Sister (tot 13 januari 2008; www.museephoto.be). Big Sister
is een luxueus rendez-voushotel, zowel reëel als virtueel, in het centrum
van Praag. Voor een verbazingwekkend lage prijs kunnen de klanten hun
behoeften bevredigen in kamers die zijn ingericht met themadecors. In
ruil aanvaarden ze dat hun liefdesspel wordt geﬁlmd en getoond op de
site van Big Sister. Hana Jakrlova fotografeerde met humor en de nodige
afstand dit bordeel van de 21ste eeuw: elke provocatie of voyeurisme
werden verbannen uit haar foto’s, waarvan de zorgvuldig gekozen kijkhoek
enkel delen van verstrengelde lichamen toont. Duidelijk voelbaar wordt
de alomtegenwoordigheid van camera’s, die verwerden tot zwijgende
en onverbiddelijke spionnen van ons dagelijks leven, vaak zonder onze

www.stedelijk.nl), alsook de tentoonstellingen gewijd aan Richard
Hawkins en Alberto De Michele in De Appel (tot 3 februari 2008;
www.deappel.nl). In het Museum voor actuele kunst (GEM) in Den Haag
loopt een retrospectieve over de Duitse kunstenaar Daniel Richter
(tot 24 maart 2008; www.gem-online.nl). Daarnaast loont zeker ook
de interessante tentoonstelling China Now! in het Cobramuseum voor
moderne kunst

in

Amstelveen

de

moeite

(tot

27

januari

2008;

www.cobra-museum.nl). Ten slotte kunt u in het Bonnefantenmuseum
in Maastricht terecht voor een tentoonstelling met werk van de jonge
Zwitserse kunstenares: Mai-Thu Perret. Land of Cristal (tot 6 januari 2008;
www.bonnefanten.nl).
In Bazel wijdt het Kunstmuseum een tentoonstelling aan Andreas
Gursky, met de nadruk op zijn meest recente werk (tot 24 februari 2008;
www.kunstmuseumbasel.ch). Minder hedendaags, maar zeker niet te
missen is de tentoonstelling L’Autre Collection. Hommage à Hildy et Ernst
Beyeler, eveneens in Bazel, in de gebouwen van de Fondation Beyeler
(tot 6 januari 2008; www.beyeler.com).
In Londen is het naar goede gewoonte erg moeilijk kiezen uit het grote
aanbod van uitstekende tentoonstellingen. Wij onthouden in het bijzonder
de retrospectieve van Louise Bourgeois in Tate Modern (tot 20 januari
2008; www.tate.org.uk/modern), en de erg interessante historische
tentoonstelling Turner Prize. A Retrospective. 1984-2006, die plaatsvindt in
de Tate Britain (tot 6 januari 2008; www.tate.org.uk/britain). Uitzonderlijk
gaat de Turner Prize 2007 op reis en vindt plaats in de Tate Liverpool
(tot 13 januari 2008; www.tate.org.uk/liverpool). In de Barbican Art Gallery
loopt ongetwijfeld een van de meest opwindende tentoonstellingen sinds
jaren: Seduced: Art and Sex from Antiquity to Now (tot 27 januari 2008;
www.barbican.org.uk). Ten slotte loopt in de Serpentine Gallery een
tentoonstelling die gewijd is aan de Engelse artiest Anthony McCall
(tot 3 februari 2008; www.serpentinegallery.org).

instemming. Daarnaast komt ook de humor bovendrijven omdat van
de accessoires in de verschillende themakamers – de Hel, het Paradijs,
het Liefdesnest, de Noordpool – vooral een indruk van goedkope kitsch
achterblijft.

< Toetredingsvoorwaarden tot The Art Society zie keerzijde >
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