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VOORWOORD

Voorwoord
Dit dossier werd samengesteld voor al wie op zoek is naar bijkomende informatie over de lopende
tentoonstelling. Het is met name bedoeld voor leerkrachten en groepsanimatoren, en kan worden
gebruikt als leidraad tijdens vrije bezoeken of als houvast tijdens geleide bezoeken. Het reikt
u enkele mogelijkheden aan om vóór, tijdens of na uw bezoek aan de CENTRALE nóg meer te
ontdekken. U vindt in het dossier ook een overzicht van de activiteiten die in het kader van de
tentoonstelling worden georganiseerd.
Tot binnenkort in de CENTRALE,
Laura Pleuger, Publiekswerking
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WOORDJE VAN DE CURATOREN

Woordje
van de curatoren
Naar aanleiding van haar tiende verjaardag, verwelkomt de CENTRALE u met een volkomen
nieuwe tentoonstelling, geïnspireerd door de oorspronkelijke identiteit van de locatie (vroeger
een elektriciteitscentrale). CONNECTED ontplooit zich als een verrassende tocht, een voor de
toeschouwer actieve reis doorheen het aparte universum van twintig Belgische en internationale
kunstenaars.
CONNECTED toont variaties op het thema van de wisselwerking tussen de fysieke en de psychische
dimensie in de artistieke schepping: het menselijk lichaam als een machine (Fritz Kahn, Wim
Delvoye), existentiële betrokkenheid (Orlan, Opalka, Stelarc), aparte en psychedelische visies
op het menselijk lichaam (Lubos Plny, Jean Perdrizet, Henri Ughetto), virtuele ervaringen en
percepties (N+N Corsino, Evi Keller, Alex Verhaest).
4

Deze originele tentoonstelling, waarvoor verschillende installaties werden opgebouwd, laat
zien hoe nieuwe technologieën in dienst van de visuele kunsten worden aangewend. De
tentoonstelling is opgezet als een parcours dat het publiek uitnodigt om zich in de installaties te
verliezen en de interactie aan te gaan met nieuwe esthetische vormen die de zintuigen prikkelen.
De bezoekers voelen zich op hun beurt verbonden met lichaamsmachines, raken geboeid door
creaties van bewegende 3D-beelden, interactieve filmpjes en choreografieën op digitale tablets
die hun perceptie van de kunst van vandaag totaal zullen veranderen.
Curatoren: Patrick Amine en Carine Fol
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Te volgen richtsnoeren
Dit dossier nodigt u uit om doorheen de tentoonstelling drie richtsnoeren te volgen: het lichaam
in al zijn facetten, van kunstenaar tot kunstwerk en van kunstwerk tot toeschouwer. In die drie
hoofdstukken selecteerden we enkele van de deelnemende werken. U kan online documenten
opvragen die dieper op het werk van sommige kunstenaars ingaan: Zeker zien en Zeker lezen. We
formuleerden ook een aantal open vragen die u met de groep kan delen om het gesprek op gang te
brengen. De verschillende hoofdstukken werden rond het opzet van de tentoonstelling uitgewerkt
en kunnen los daarvan en/of in aanvulling daarop worden bekeken. De ontdekkingstocht
eindigt met de installatie van Thomas Zipp: een soort ‘kamer voor het ik’ waar bezoekers worden
uitgenodigd om lichaam en geest weer op elkaar af te stemmen!
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HET LICHAAM IN AL ZIJN FACETTEN
VAN KUNSTENA AR TOT KUNSTWERK
VAN KUNSTWERK TOT TOESCHOUWER

TE VOLGEN RICHTSNOEREN

Het lichaam in al
zijn facetten

Fritz Kahn - Jean Perdrizet - Wim Delvoye Stelarc - Lubos Plny - Henry Ughetto - ORLAN

De fascinatie voor het lichaam en voorstellingen daarvan is niet nieuw.
Het menselijk lichaam wist kunstenaars uit alle tijden te inspireren.
Ze onthullen, vervormen en verdraaien het. In dit hoofdstuk komen artiesten
van diverse pluimage aan bod, die elk op hun manier het lichaam en de mysteries
van de anatomie verkennen en andere visies op het lichaam aanreiken.
Van de lichaamsmachine tot interne reflectie: ontdek het lichaam in al zijn
kunstige facetten!

6

GESELECTEERD WERK

Der Mensch als
Industriepalast,

1926

In de gravure ‘De mens als industriepaleis’ hebben we
geprobeerd de belangrijkste vitale processen, die niet
meteen zichtbaar zijn, voor te stellen als vertrouwde
technische processen. Zo wilden we een globaal beeld
geven van het leven dat zich in het menselijk lichaam
afspeelt.’ Fritz Kahn, 1926

nologie samenkomen - bestudeert verschillende cycli
van de ‘menselijke fabriek’. De manier waarop we op
de buitenwereld vertrouwen om ons eigen lichaam te
leren kennen, wordt ludiek in vraag gesteld.
‘Der Mensch als Industriepalast’ van Fritz Kahn
– Animatie door Henning M. Lederer, 2010.
http://industriepalast.com/

WIE IS DE KUNSTENAAR?

Fritz Kahn (1888-1968)
Na zijn studies geneeskunde gaat Fritz Kahn in een
ziekenhuis aan de slag als gynaecoloog en chirurg.
In die periode stelt hij ook handboeken samen waarin
hij aan een heel eigen vorm van wetenschappelijke
popularisering doet; een grafisch heel gedetailleerde
analogie tussen de menselijke anatomie en machines.
Zijn werk wordt in Duitsland op grote schaal verspreid,
maar zal later door het naziregime worden verboden.
Wanneer de nazi’s aan de mocht komen, wordt Fritz
Kahn net als veel Joodse intellectuelen uit Duitsland
verbannen. Hij vlucht naar Palestina en komt later in
Frankrijk terecht. Dankzij de tussenkomst van Albert
Einstein, kan hij in 1941 naar de Verenigde Staten uitwijken. 1
ZEKER ZIEN

Henning Lederer, een jong Duits graficus, actualiseert
het werk van de geneesheer uit Berlijn door een van
zijn bekende gravures uit 1926 een tweede jeugd te
schenken. De herwerkte versie van Der Mensch als
Industriepalast - waar wetenschap, kunst en tech-

DER MENSCH ALS INDUSTRIPALAST,
FRITZ KAHN, 1926 - KOSMOS
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GESELECTEERD WERK

ZEKER LEZEN

Zonder titel (Een robotarbeider
die vormen ziet als stervormige
v e c t o r d o o r s n e d e n ) , zonder datum.

DUTEL J., 2015. Van enkele grillige takken: sciencefiction en tekeningen in het werk van
Alphonse Eugène Courson, Jean Perdrizet,
Fletcher Hanks Senior en Richard Sharpe Shaver.
ReS Futurae Online, 5.

http://resf.revues.org.625

WIE IS DE KUNSTENAAR?

Jean Perdrizet (1907-1975 - France)
Jean Perdrizet omschrijft zichzelf als een ‘uitvinder’. Vanaf zijn 24ste ontwerpt hij allerlei machines:
robots, rekenmachines, vliegende schotels, ... Die
machines moeten hem in staat stellen de grenzen van
de wetenschap en zelfs van het leven te overstijgen
om in contact te komen met wat ons overstijgt en met
buitenaardse beschavingen. Hij bedenkt de ‘T-taal’ of
het ‘siderisch esperanto’: een universele taal die hij,
naar eigen zeggen, ‘vlot spreekt’. Hij maakt zelfs een
spirituele tafel om met zijn overleden vader in contact
te komen. Van zijn bijzondere creaties blijven enkel
modelplannen over. Op die plannen noteert Jean Perdrizet functiebeschrijvingen en wiskundige formules.
Hij volgt wetenschappelijke ontwikkelingen op de voet
en stuurt plannen van zijn uitvindingen naar instanties
als de NASA, het CNRS, het Vaticaan, ... in de hoop dat
ze zijn uitvindingen (her)ontdekken. 2

VRAGEN

> Jean Perdrizet wordt beschouwd als een vertegenwoordiger van de Art brut. Wat wordt er volgens u met
Art brut bedoeld?
> Welke andere kunstenaars in deze tentoonstelling
zouden eveneens in de Art brut kunnen thuishoren?

7

JEAN PERDRIZET, ZONDER TITEL (EEN
ROBOTARBEIDER DIE VORMEN ZIET ALS
STERVORMIGE VECTORDOORSNEDEN),
ZONDER DATUM. COURTESY GALERIE
CHRISTIAN BERST, © JEAN PERDRIZET
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GESELECTEERD WERK

Zonder titel,

2012

8

Lichaamsfragmenten, anatomische doorsnedes op
en door elkaar, onwaarschijnlijk geschikte organen:
het werk van Lubos Plny brengt het menselijk lichaam
op een vreemde manier in kaart. Tekstfragmenten
omgeven vaak het beeld en vormen het ook soms.
Namen van organen, een reeks data en uren, dagboekfragmenten, ... De artiest verwerkt in zijn creaties zelfs organische componenten die van zijn eigen
lichaam afkomstig zijn (met bloed doordrenkte watten,
haartjes, huidschilfers, ...). 3

Lubos Plny (1961 - Tsjechische Republiek)
Sinds zijn kindertijd koestert Lubos Plny een passie
voor tekenen. Daarnaast raakt hij geboeid door anatomie en het ontleden. Tijdens zijn legerdienst worden er
bij hem psychische stoornissen vastgesteld, waardoor
hij in een psychiatrisch ziekenhuis belandt. Daar gaat
hij zich verdiepen in de medische literatuur. Lichamen
in staat van ontbinding fascineren hem zó dat hij een
opleiding tot doodgraver volgt en lijkschouwingen
bijwoont. Zijn passie voor het menselijk lichaam en
zijn interesse voor tekenen komen samen wanneer
hij in 1989 model wordt aan de Academie voor Schone
Kunsten in Praag. In 2002 krijgt hij de titel ‘academisch
model’. Sindsdien zet hij onder zijn tekeningen de
stempel ‘Lubos Plny, academisch model’. Hij verkent
het lichaam - het exclusieve thema van zijn werk - aan
de hand van anatomische vlakken in Oost-Indische
en acryl inkt waaraan hij organische stoffen (bloed,
lichaamshaar, hoofdhaar, huid,...) toevoegt. Op iedere
tekening staan de datum en het uur van de ‘geboorte’ (aangeduid met een ster) en van de afwerking
(aangeduid met een kruis). Tegelijkertijd houdt hij een
dagboek bij met beschrijvingen van zijn fysieke toestand en alles wat een invloed kan hebben op hem en
zijn lichaam. 4

ZONDER TITEL, LUBOS PLNY, 2012©
COLLECTIE ANTOINE DE GALBERT, PARIJS
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Van kunstenaar tot
kunstwerk

Roman Opalka - ORLAN - Henry Ughetto William Burroughs - Philippe Vandenberg
- Evi Keller - Stelarc - Lubos Plny Abdelmajid Mehdi

F y s i e k e e n meta f or is che ve r b ind ing

Dit hoofdstuk verkent de banden tussen artiesten en hun werk. Zij gaan op zoek
naar onze grenzen als mens en toetsen die af aan de technologie, de spiritualiteit,
de psychologie of de mythe. Sommigen veranderen hun eigen lichaam, doen het pijn
en/of bevrijden het van alle beperkingen en stereotypen. Anderen wijden hun hele
bestaan aan hun kunst.
GESELECTEERD WERK

Bumpload is een gemuteerd hybride wezen dat uit het
lichaam van de artieste groeide na toevoeging van
onrealistische implantaten en vervormingen. ORLAN
legt in deze video haar digitale avatar helemaal bloot,
dankzij de medische verbeelding. 5

9

S c a n S t r i p - Te a s e v a n B u m p
L o a d , 2013

aanmeten door het inbrengen van siliconen-implantaten ter hoogte van de slapen. Zo stelt ze het nut van
esthetische chirurgie én het lichamelijk schoonheidsideaal in vraag. ORLAN onderscheidt haar artistieke
creaties van Body Art en ontwikkelt het concept ‘Art
Charnel’ (Vleselijke Kunst): ‘klassieke zelfportretten
met behulp van de technologische middelen van haar
tijd. Ze houden het midden tussen defiguratie en refiguratie. 6

WIE IS DE KUNSTENAAR?

ORLAN (1947 – Frankrijk)
ORLAN maakt van haar eigen lichaam een kunstwerk
en gebruikt het als voornaamste materiaal voor haar
werk. Via uiteenlopende technieken (fotografie, performance, installatie, ...) stelt ze vragen bij de waarde
van het lichaam en de sociale culturele en religieuze
druk die erop wordt uitgeoefend. Haar werk stelt
het genre, het schoonheidsideaal en de vrouwelijke
clichés in vraag, en pleit voor tolerantie en hybridisatie. Ze maakt gebruik van technologische en
medische innovaties om haar lichaam te creëren en
te sculpteren. In haar reeks performances De Reïncarnatie van de Heilige Orlan (1990-1993) onderwerpt ze
haar lichaam aan 9 operaties om zichzelf een ander
gezicht te geven. Elke fase in de operaties wordt nauwgezet in beeld gebracht door de kunstenares, die
tegelijk patiënte en chirurge is. Elke interventie is een
performance/werk op zich, maar tevens het uitgangspunt voor nieuwe creaties die ze op het moment zelf
uitwerkt of waarvoor ze de elementen ontwerpt die ze
daarna in elkaar zet: tekeningen met haar eigen bloed,
reliekschrijnen met stukjes van haar lichaam, foto’s,
video’s, ... In 1993 laat ze zich een heel ander gezicht

centrale_dossierpeda_connected_31-03_NL.indd 9

SCAN STRIP-TEASE VAN BUMP LOAD,
ORLAN, 2013 © COLLECTIE ANTOINE DE
GALBERT, PARIJS

CITA AT

‘Art Charnel’ pleit voor de individuele vrijheid van de
artiest, en wel omdat ze vecht tegen vooroordelen en
dictaten. Daarom profileert ze zich in sociale relaties,
in de media (waar ze schandalen veroorzaakt omdat
ze ingaat tegen wat de meeste mensen denken) en
zelfs op juridisch vlak. (…) ‘Art Charnel’ is niet gekant
tegen esthetische chirurgie, maar tegen de normen
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die ze voorstaat en die vooral gevolgen hebben voor
het vrouwelijke, maar ook voor het mannelijke lichaam.
‘Art Charnel’ is feministisch, uit noodzaak. ‘Art Charnel’
is niet alleen geïnteresseerd in esthetische chirurgie,
maar ook in medische en biologische spitstechnologie
die vragen stelt bij de waarde van het lichaam en die
ethische kwesties aankaart. (…) ‘Art Charnel’ houdt van
barok en parodie, van het groteske en van zogenaamd
marginale stijlen, omdat ‘Art Charnel’ zich verzet tegen
allerlei vormen van sociale druk die op het menselijk
lichaam en op kunstenaars wordt uitgeoefend. ‘Art
Charnel’ is non-formalistisch en non-conformistisch.
ORLAN, Manifest ‘Art Charnel’, 1992.

ZEKER ZIEN

‘ORLAN vs Nature’ door Andrea Liuzza, Ontmoeting ter
gelegenheid van de 55ste Biënnale van Venetië, 2013
: 4’51’’

ZEKER LEZEN

MARCHAL Hugues, ‘ORLAN. Manifest ‘Art Charnel’,
La Voix du regard, nr 12, lente 1999, blz .49-58.
http://socphilqc.ca/pdf/12-MarchalOrlan.pdf

VRAGEN

> ORLAN is een van die artiesten die wijzen op de
veeleisende kracht van het lichaam als ideaal terrein
om stereotypes en taboes in vraag te stellen. Welke
taboes en clichés zijn er volgens u verbonden aan het
vrouwelijk lichaam en de voorstellingen daarvan?
> Kent u andere kunstenaars of bekende mensen wier
visie bij die van ORLAN aanleunt?
> Aan welke criteria moet de ideale schoonheid voor u
beantwoorden?
> Wat vindt u van het engagement van ORLAN en van
het gebruik dat ze van haar lichaam maakt?

https://www.youtube.com/watch?v=-cgYvHNSNQM

‘ORLAN: MesuRAGEs’ , een M HKA productie voor
ARTTtube, 2012: 6’26’’
https://www.youtube.com/watch?v=3F77c6sk95E
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‘Onvergankelijke

paspoppen’

Het werk van Henry Ughetto is sterk verbonden met
zijn persoonlijke ervaringen. Getraumatiseerd door
een ervaring waarbij hij klinisch dood werd verklaard,
creëert de kunstenaar ‘onvergankelijke paspoppen’,
die zijn hoop op eeuwig leven en zijn angst voor de
dood weerspiegelen. Iedere paspop is opgebouwd
uit 500 objecten, waaronder 300 kunsteieren en 200
andere namaakvoorwerpen (planten, vruchten...),
gekozen om hun vorm, kleur en symboliek. Het geheel
werd bedekt met 150.000 druppels rode verf, die aan
bloed doen denken. Het nauwgezet tellen van de verschillende componenten is voor de kunstenaar van
essentieel belang in de strijd tegen het verstrijken van
de tijd.
WIE IS DE KUNSTENAAR?

Henry (of Henri) Ughetto (1941-2011 – Frankrijk)Als
kind al verwerkt Henry Ughetto de paspoppen van zijn
moeder in zijn creaties. Op 11 augustus 1963 wordt
Henry Ughetto na een schedelboring klinisch dood
verklaard. Die ervaring tekent hem zwaar: zijn hele
œuvre raakt doordrongen van de idee van de dood
(hij maakt zelfs zijn eigen grafmonument). Als groot
bewonderaar van postbode Cheval, die op zijn ronde
keien voor zijn paleis verzamelt, schuimt Ughetto
rommelmarkten af op zoek naar voorwerpen die hij
een nieuwe betekenis kan geven door ze in zijn kunst
te verwerken. Hij verzamelt zeldzame kruisbeelden,
beeldjes van Jeanne d’Arc,… De eerste paspoppen van
Ughetto zijn, volgens zijn eigen woorden: ‘agressief en
onesthetisch.’ Ze zijn bedekt met druppels bloed en
allerlei voorwerpen: gereedschap, kruisen, poppen,

centrale_dossierpeda_connected_31-03_NL.indd 10

kunstbloemen,... De artiest vernietigt zijn eerste
48 paspoppen en bewaart foto’s van zijn vernielde
werken. Vanaf de jaren ‘70 telt de kunstenaar nauwgezet de druppels bloed die hij op zijn sculpturen
schildert. Dat tellen bepaalt het ritme van het scheppingsproces, als een metronoom. De namaak waaruit
zijn paspoppen zijn opgebouwd, verwijst naar bederfbare dingen (vruchten, planten, ...) waaraan het plastic een onveranderlijk, onvergankelijk en zelfs eeuwig
karakter verleent. Terwijl hij aan de paspoppen werkt,
schildert Ughetto ook druppels bloed op uiteenlopende objecten: kunstbillen, portretten van de Mona
Lisa, fotocollages van tanden en lichaamsdelen, ... 7
CITA AT

‘Ik moet de druppels tellen om verschillende redenen:
1) Om mezelf te motiveren, zoals de postbode Cheval
die de 200.000 keien van zijn paleis telde; 2) Om de
handeling van het schilderen ritme te geven; 3) Om
rondom mij en mijn handeling een leegte te creëren; 4)
Om voor mezelf een te bereiken doel en te overschrijden grenzen te stellen; 5) Om geen tijd te hebben om
na te denken over het leven, de dood en het overige.’
Henry Ughetto, 11 juni 1984.

VRAGEN

> Henry Ughetto kiest de voorwerpen die hij aan zijn
paspoppen toevoegt omwille van hun symboliek.
Waaraan denkt u als u de objecten op de paspoppen
ziet?
> We zouden de artistieke bedrijvigheid van Henry
Ughetto bijna als een vorm van therapie kunnen beschouwen. Heeft kunst volgens u iets helends?
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5 PASPOPPEN, HENRY UGHETTO

INVOEGEN: PORTRET VAN UGHETTO IN
ZIJN ATELIER, 1997 © FÉLIX ANDRÉ
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CITA AT

1965/1-Detail

Ik heb mijn leven minder verspild dan andere creatievelingen.’
Roman Opalka in Opalka. Een leven, een œuvre’ van
Andrzej Sapija.

WIE IS DE KUNSTENAAR?

12

Roman Opalka (1931-2011 – Frankrijk/Polen)
Roman Opalka heeft zijn leven gewijd aan het schilderen van de tijd. Bijna 45 jaar lang werkt de kunstenaar aan een serie met als titel ‘1965/1-∞’: een reeks
doeken met identieke afmetingen waarop hij in het wit
de oplopende getallen van 1 tot oneindig schildert.
Vanaf 1972 voegt de artiest telkens 1 % meer wit toe
aan de achtergrond van ieder doek. In 2008 breekt het
moment aan waarop Opalka in het wit op de witte achtergrond begint te schilderen, dat noemt hij ‘welverdiend wit’. Ieder ‘Detail’ is genoemd naar de scheppingsdag van het project (1965), gevolgd door het eerste en
het laatste getal op het doek. Na iedere schildersessie
fotografeert Opalka zijn gezicht in wit-zwart, terwijl hij
gekleed in een wit hemd en steeds in dezelfde houding voor het ‘Detail’ in wording poseert. In de loop van
zijn zelfportretten gaat zijn gezicht meer rimpels vertonen en wordt zijn haar witter, een tastbaar bewijs
van het onverbiddelijk verglijden van de tijd. Het gaat
niet alleen om een existentieel engagement, maar ook
om een fysieke beproeving: het lichaam lijdt onder
de lange, statische schilderessessies. Bij elk ‘Detail’
hoort een opname van de stem van de kunstenaar,
die de getallen tijdens het schilderen uitspreekt en zo
weergeeft in welke mate het leven door de tijd wordt
uitgesleten. Zelfs als hij op reis is, blijft de artiest met
pen en zwarte inkt opeenvolgende getallen noteren
op zijn ‘reiskaarten’. Zijn dood bepaalt het einde van
zijn werk. Roman Opalka bereikte in 2011 het getal
5.607.249. 8

ZEKER ZIEN

Fondu au blanc: Roman Opalka, door Marc Jampolsky,
RAPPTOUT, 24 april 1994; 3’ 06’’
http://www.ina.fr/video/I08050792/fondu-au-blanc-romanopalka-video.html

VRAGEN

> Wat maakt het werk van Roman Opalka bij u los? Hoe
zou u de tijd schilderen?
> Heeft Roman Opalka tijd verspilt door de tijd te schilderen?

DETAIL-237 43 58 ROMAN OPALKA, 1958
© COLLECTIE ANTOINE DE GALBERT,
PARIJS – DETAIL-526 58 91, ROMAN
OPALKA, 1991 © COLLECTIE ANTOINE DE
GALBERT, PARIJS

1965/1-DETAIL[3945739-3970846],
ROMAN OPALKA, 1986 © COLLECTIE
ANTOINE DE GALBERT, PARIJS
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Van kunstwerk
tot toeschouwer

F y s i eke en
t e c hn o l o g i s che ver b ind ing

N+N Corsino - Pascal Dombis - Tomas Saraceno - Marc Boulet
& Lin Yu - Wesley Meuris - Alex Verhaest - Joachim Van
den Hurk & Pedro Rivero

13

De integratie/interactie tussen toeschouwer en kunstwerk is niet nieuw. Ook
het gebruik van nieuwe technologieën die directe interventies in het kunstwerk
mogelijk maken, zit bij digital natives ingebakken. Deze tentoonstelling laat zien
hoe artiesten van vandaag nieuwe technologieën ten dienste van de visuele kunst
stellen. Die vrije en aparte kunstenaars nodigen ons uit in creatieve ruimtes die
onze verbeelding via digitalisering en de bijhorende netwerken stimuleren. Tijdens
de tentoonstelling leggen we een parcours af dat ons binnenloodst in en laat
reageren op installaties die onze zintuigen prikkelen, dankzij nieuwe esthetische
vormen. CONNECTED vraagt op een ludieke en toegankelijke manier aandacht
voor de nieuwe relaties die de digitale kunst met de kunstgeschiedenis en de
samenleving uitbouwt.

GESELECTEERD WERK

Crack,

2010-2013.

De installatie ‘Crack’ speelt in op een belangrijk paradigma van onze tijd. De talloze knelpunten (cracks) van
vandaag (economie, ecologie en politiek) doen ons
denken dat de wereld aan het ‘barsten’ is. Wall Street
barst, God barst, de mens barst, ...
Vanuit die vaststelling voerde de kunstenaar het
woord ‘crack’ in de Google zoekmachine in. Die zoekopdracht leverde duizenden beelden op. Er werd geen
selectie gemaakt: de artiest is niet geïnteresseerd in
de esthetische kwaliteiten van de beelden, maar in de
excessieve accumulatie ervan. Scheurtjes in muren,
allerlei barsten en rupturen, de onder die naam gekende drugs: de waaier aan beelden is enorm. Internet
wordt hier als creatief proces gebruikt.
De installatie bestaat uit twee schermen gemonteerd
op motoren waarvan de frequentie en de intensiteit
van de trillingen worden gecontroleerd: hoe meer
de motoren de schermen doen trillen, hoe sneller de
beelden elkaar opvolgen. De schommelingen in het
beelddebiet, gekoppeld aan de bewegingen van de
schermen en de mechanische geluiden, lijken de toeschouwers bijna aan te vallen en confronteren hen
met de zwaktes van deze tijd.
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WIE IS DE KUNSTENAAR?

ZEKER ZIEN

Pascal Dombis (1965 – Frankrijk)
Pascal Dombis is een beeldend kunstenaar die zich
focust op technologische excessen.
Sinds meer dan 20 jaar maakt hij gebruik van computers en algoritmen om de excessieve herhaling van
eenvoudige mechanismen weer te geven op basis van
geometrische tekens, woorden of op internet aangetroffen beelden. Hij gaat dieper in op de min of meer
chaotische paradoxale co-existentie van opgelegde
en toevallige controle om onvoorspelbare, veranderlijke en dynamische visuele vormen te creëren die hij
samenvat in muurimpressies, lenticulaire druk en videoinstallaties.
Zijn werk genereert uiteenlopende omgevingen die bij
de toeschouwer iets losmaken (duizeling, totaliteit,
angst, vrolijkheid, het gevoel van oneindigheid, het
effect van een déjà vu, ...). Op basis van puur technologische artistieke technieken herintroduceert hij paradoxale nieuwe fysieke en lichamelijke ervaringen 10

Pascal Dombis, Crack, 2012 ; 1’44’’

GESELECTEERD WERK

overvloed en economische expansie die zich overgeeft
aan een niet-aflatend exhibitionisme van rijkdommen
en die aanstuurt op consumptie en bezit via reclame,
uitgestalde luxe en verleidelijke vitrines, maar daarbij
een belangrijk deel van de bevolking over het hoofd
ziet. Mensen worden gestimuleerd om hun reële en
kunstmatig gecreëerde behoeften te bevredigen,
maar worden de middelen ontzegd om die honger te
stillen.’ (Romain Gary, Chien Blanc, 1970) Marc Boulet

La Cage à Homme,

2016.
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‘In onze consumptiemaatschappij, die een connectieve samenleving is geworden, bestaat het moderne
individu - de homo economicus - nog slechts in zijn
hoedanigheid van op machines aangesloten consument. Iedere dag organiseert de virtuele wereld
van nieuwe media (internet, televisie, telefonie, reclame,...) een meeslepende ‘jacht op de mens’, die heel
reëel is en steeds woester en efficiënter wordt. Een
strijd van een tot nu toe ongekende omvang. De mens
wordt gestrikt en omgevormd tot een onecht wezen,
een klant, een slaaf. Hij wordt verleid, vervreemd,
geprovoceerd.
We hebben de valstrikken van onze connectieve
samenleving voorgesteld door deze mensenkooi van
de ‘provocatieve maatschappij’, zoals auteur Romain
Gary de consumptiemaatschappij omschreef: ‘Een
“provocatieve samenleving” is elke maatschappij van

http://dombis.com/works/crack/

VRAGEN

> Overleg met de groep over welk woord er op internet moet worden opgezocht. Wat denkt u als u de
zoekresultaten bekijkt?
> Pascal Dombis wil toeschouwers van hun stuk brengen. Welke indruk krijgt u van zijn werk Crack? Zijn er
in de tentoonstelling andere werken die bij u gelijkaardige gevoelens losmaken?

et Lin Yu, 2016.
VRAGEN

> In de kooi staan verschillende toestellen (iPhone,
tablet, ...) om de bezoeker in de val te lokken. Wat zou
in de kooi geplaatst hebben?
> Hoe kijkt u aan tegen de integratie van nieuwe technologieën in ons dagelijks leven?
> Met welke artistieke technieken (video, affiche, foto,
installatie, ...) zou u de valstrikken van de consumptie
voorstellen?

CAGE À HOMME, MARC BOULET & LIN YU,
2015 © MARC BOULET & LIN YU
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GESELECTEERD WERK

A l a f o l i e / To i n s a n i t y ,

VRAGEN

2016

ZEKER ZIEN

Alex Verhaest, Temps Mort/Idle Times
– Trailer, 2013 ; 2’9’’ https://vimeo.com/75478759
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A la folie/To insanity is een experimentele interactieve film geïnspireerd op de Gedaanteverwisseling van
Kafka. Met behulp van motion capture-technieken
zoals die in video-opnames worden verwerkt, combineert de film traditionele fotografische technieken en
interactieve technologie om een niet-lineair verhaal te
vertellen. Om het verhaal samen te stellen, doorliep de
auteur (in de ban van de heersende angst voor terroristische aanslagen) op een bijna obsessieve manier een
heleboel artikels rond jihadisten. Een van die artikels
bevatte de getuigenis van de ouders van een jong
meisje die haar familie in de steek liet en naar Syrië
trok. De ouders beschreven hoe het discours van hun
dochter traag radicaliseerde, tot ze uiteindelijk niet
meer met haar konden communiceren. ‘Dit artikel deed
me denken aan de nieuwe Kafka en de teloorgang van
wederzijds begrip. Het viel me op welk taalgebruik ik
zelf op de sociale media hanteerde en hoe mijn vrienden en ik uit beknoptheid vaak de termen “wij” en “zij”
(wij, de consumenten tegen hen, de banken ; wij, het
volk tegen hen, de regering), gebruikten. Nu termen
als “wij” en “zij” steeds populairder worden, wou ik
mensen doen nadenken over de manier waarop taal
wordt gebruikt om een “politiek virus” te verspreiden.
Het verhaal van Kafka wordt een allegorie voor het verlies aan communicatie en aan gemeenschappelijke
identiteit.’ Alex Verhaest, 2016.
A la folie/To insanity herwerkt ‘De gedaanteverwisseling’ van Kafka en zoomt in op de twee personages:
Gregor Samsa en zijn zus Grete. Een geanimeerde
film waarin de toeschouwer uitgesproken aanwezig
is en waarin literatuur- en kunstgeschiedenis onder
invloed van de verbeelding van de kunstenares in de
hoogtechnologische wereld overvloeien.

> Wat gebeurt er als u het werk nadert?
> De rol van de toeschouwer is hier van doorslaggevend belang. Hij of zij bouwt mee aan het kunstwerk
en wijzigt het, dankzij de complexe technologische
installatie. Beleefde u al eerder de interactie met een
kunstwerk op die manier? Hoe ervaart u die interactie
en wat denkt u over de integratie van nieuwe technologieën in hedendaagse kunst?

WIE IS DE KUNSTENAAR?

Alex Verhaest (1985 – België)
Het werk van Alex Verhaest focust op taal, verhaal
en de onmogelijkheid om te communiceren. Aan de
oorsprong van iedere creatie ligt een verhaal dat
reeds bestond óf dat speciaal voor het project werd
geschreven en waarvan ze het scenario analyseert.
Het uitzonderlijk beeldrijke werk van de kunstenares
ontstaat uit de kruisbestuiving tussen schilderkunst,
fotografie en video. Haar vorige films, zoals Temps
Mort/Idle Times - ingelijst als schilderijen in iPads wekken de indruk van geanimeerde schilderijen die de
tand des tijds doorstaan en doen denken aan Vlaamse
en Hollandse stillevens.
Tijdens haar masteropleiding fotografie aan Sint-Lukas in Brussel reist Alex Verhaest naast China, waar ze
kennismaakt met de subcultuur van hackers. Ze sluit
aan bij het Platform for Urban Artists. In 2009 wil ze
zich meer op haar eigen werk toeleggen en verlaat ze
het collectief. Ze neemt deel aan verschillende groepstentoonstellingen in België en Nederland. Haar werk
wordt geselecteerd voor kunstenfestivals en wedstrijden op het vlak van nieuwe media.
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Thomas Zipp, Elements
from comparative investigation
about the disposition
o f t h e w i d t h o f a c i r c l e , 2013.

centrale_dossierpeda_connected_31-03_NL.indd 16

Enerzijds verwijst de titel van het werk naar David
Bowies The Width of a Circle (1970), waarvan de tekst
bepaalde thema’s en parabolen aanhaalt uit het
bekende werk van Friedrich Nietzsche, Aldus sprak
Zarathustra (1883-1885). Anderzijds verwijst de titel
naar het onderzoek rond hysterie en de ‘cirkelboogcontractuur’: een term waarmee in de 19e eeuw een
van de ‘functionele manifestaties’ van hysterie werd
beschreven. De kunstenaar is bijzonder geboeid door
het onderzoek hieromtrent in het Parijse Hôpital de la
Salpêtrière, en met name door het werk van de beroemde arts en neuroloog Jean-Martin Charcot. Thomas
Zipp bouwde een installatie waarin hij psychiatrisch
ziekenhuis inrichtte. Het gaat om verschillende fictieve ruimtes: een behandelkamer, een slaapruimte,
het onthaal, het kantoor van de directeur, ... De band
tussen het individu, diens lichaam en de ruimte wordt
zo veruiterlijkt.
U ziet hier een aantal elementen uit de originele installatie die tijdens de Biënnale van Venetië in elkaar werd
gezet. Bezoekers worden uitgenodigd de installatie
te betreden en plaats te nemen in het denkbeeldig
kabinet. Ze mogen de helm opzetten die rustgevende
golven uitzendt. Ze bevrijden de geest van omgevingslawaai en stress.

WIE IS DE KUNSTENAAR?

Thomas Zipp (1966 – Duitsland)
Thomas Zipp combineert in zijn werken verschillende media en technieken als: schilderkunst, tekenen,
beeldhouwen, fotografie en film. Hij maakt ook gebruik
van collages en assemblagetechnieken, maar bouwt
vooral installaties. De artiest verkent in zijn projecten en installaties het onbewuste in al zijn vormen. De
sombere esthetiek gaat dieper in op de effecten van
drugs, de grenzen van de filosofie en de religie, de
schaduwzones in de psychiatrie en de psychotherapie
en hun weerslag op de sociale realiteit. De research
van Thomas Zipp rond psychologie, psychoanalyse en
natuurwetenschappen - gekoppeld aan zijn interesse in pogingen om menselijke gedachten, gevoelens
en percepties uit te beelden - verleent zijn werk een
universele dimensie die de wereld van de kunst ruim
overstijgt. 11

ZEKER ZIEN

https://www.youtube.com/watch?v=YrjHcY5Rf_Y
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ELEMENTS FROM COMPARATIVE
INVESTIGATION ABOUT
THE DISPOSITION OF THE WIDTH
OF A CIRCLE, THOMAS ZIPP
© THOMAS ZIPP, 2013
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Rond de tentoonstelling
Scholen en verenigingen
A c t i e f g e l e i d b e z o e k - Bestemd voor alle opleidingsniveaus
1 uur - Tickets: € 50 - Maximaal 20 leerlingen per gids
In het gezelschap van onze professionele gidsen worden bezoekers ondergedompeld in de wereld van de kunstenaars. De gids gaat met de leerlingen in dialoog en betrekt hen actief bij het bezoek.

DUUR:

B e z o e k o p m a a t - Bestemd voor alle opleidingsniveaus
1 uur - Tickets: € 70 - Maximaal 20 leerlingen per gids
Specifieke interesse voor een bepaald werk of een bepaalde kunstenaar? Wil u bepaalde concepten die in de
klas aan bod kwamen verder uitdiepen? Een activiteit of een debat rond bepaalde werken opzetten? Laat het
ons weten, zodat we een bezoek op maat kunnen voorbereiden.

20

DUUR:

V r i j b e z o e k - Bestemd voor alle opleidingsniveaus
Om uw bezoek zo comfortabel mogelijk te laten verlopen, raden wij u aan vooraf te reserveren.
Stel in alle vrijheid en in functie van uw interesses een origineel parcours samen langs de werken van uw keuze.
Raadpleeg de openingsuren van de Centrale om na te gaan of uw parcours mogelijk is op de door u geplande dag.

GRATIS -

B e z o e k m e t A r t y - Voor lagere scholen
1 uur – Bezoek met of zonder rondleiding – Gratis boekje – Prijs: € 50 voor een bezoek met rondleiding –
Om uw bezoek zo comfortabel mogelijk te laten verlopen, raden wij u aan vooraf te reserveren
De kinderen verkennen de tentoonstelling samen met Arty, de mascotte van de CENTRALE. In een ludiek boekje
spoort hij hen aan om de tentoongestelde werken te observeren en er hun eigen interpretatie aan te geven.
>> Voor deze activiteiten is reservatie noodzakelijk (minstens 3 weken vooraf):
+32 (0)2 279 64 44 of info@centrale-art.be

DUUR:

+ I n t e r c o u r s e >>> Gratis bezoek voor leerkrachten en buitenschoolse verenigingen.
De CENTRALE nodigt u uit om de tentoonstelling te ontdekken tijdens een bijzondere ontmoeting met curator
Carine Fol! U ontvangt een pedagogisch pakket, waarmee u uw volgend bezoek optimaal kan voorbereiden.
PRAKTISCH:

Woensdag 13/04/16 om 13 uur
D U U R : 1.30 uur
gratis voor leerkrachten – Lunch aangeboden
R E S E R V A T I E N O O D Z A K E L I J K : info@centrale-art.be

++

N i e u w ! L e r a a r s k a m e r >>> Een online ruimte, speciaal voor leerkrachten!
Daar vindt u alle informatie over activiteiten voor scholen en over gratis bezoeken voor leerkrachten. Daarnaast
kan u er pedagogisch materiaal rond de tentoonstellingen vinden > centrale-art.be

centrale_dossierpeda_connected_31-03_NL.indd 20

31/03/16 14:59

ROND DE TENTOONSTELLING

KIDS
Workshops op zondag

Workshop beeldende kunst voor kinderen van 5 tot 10 jaar

03/04 ; 05/06 ; 03/07 ; 07/08 ; 28/08 > 11 - 12.30 UUR € 5

Onder leiding van plastisch kunstenares Ilse Wijnen
In het begin was er niets. Toen werd het licht. Dat leert de overlevering ons. Hoe ontstond het leven op aarde?
Stak iemand de stekker in het stopcontact om alles tot leven te wekken? Zullen mensen op een dag allemaal
aangesloten zijn op een enorme computer?
Geïnspireerd op de techniek van het ‘cadavre exquis’ creëren de kinderen in de loop van de workshops een
geheimzinnig schepsel dat geleidelijk vorm krijgt en dat door de bezoekers van de tentoonstelling in beweging
wordt gebracht.

Rondleiding KIDS

(5>10 jaar)
21

Aan het onthaal kunt u een gratis spel vragen dat de allerkleinsten helpt om de tentoonstelling te ontdekken.

Voor iedereen

Een zondag in de CENTRALE

03/04 ; 05/06 ; 03/07 ; 07/08 ; 28/08

> 11.30 UUR

De CENTRALE nodigt u uit om CONNECTED te ontdekken in het gezelschap van een professionele gids!

Muzikaal aperitief

28/04 > 18.30 UUR - € 7

J e a n - L u c F a f c h a m p s : Veth (piano) : I N S T A L L A T I E

24/05 > 28/05

J e a n - L u c F a f c h a m p s , B e t h / V e t h voor piano, percussie & elektronische I N S T A L L A T I E
overdag /laatste voorstelling 1 8 . 3 0
Z A N G : Stéphane Ginsburgh
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W O R D T V E R W A C H T…

Wordt verwacht…
BXL UNIVERSEL | 29-09-2016 > 26-03-2017
Naar aanleiding van haar tiende verjaardag schetst de CENTRALE een kleurrijk portret van onze
hoofdstad door de ogen van Brusselse culturele prominenten. Aan de hand van kunstwerken,
foto’s, archiefdocumenten en films toont BXL Universel een subjectief portret van deze bruisende
stad.
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DE CENTRALE

de centrale
De programmatie van de CENTRALE is op verschillende pijlers gestoeld. Ze nodigt uit tot reflectie
over hedendaagse kunst en de link met problemen in de maatschappij van vandaag. De locatie
kwam er op initiatief en met de steun van de Stad Brussel. Ze biedt een open kijk op de stad
en haar inwoners, en wil met haar programmatie artiesten van buiten het officiële kunstcircuit
promoten, de deuren openen voor culturele minderheden en werken tonen die de grenzen van de
kunst aftasten zonder een eenzijdige visie op creaties op te dringen.
De rode draad daarbij: thematentoonstellingen, duo’s van Brusselse en internationale
kunstenaars, samenwerkingen met Brusselse kunstscholen, participatieve projecten van
Belgische artiesten in residentie, deelnames aan festivals en samenwerkingen met andere
locaties waar hedendaagse kunst een plaats krijgt.
CENTRALE.box: tijdens de tentoonstelling in de CENTRALE krijgen jonge kunstenaars hier vrij
spel. De kleine ruimte is gratis toegankelijk voor het publiek. Die creatievelingen krijgen er de
kans recent werk voor te stellen. Ze worden geselecteerd door de artiesten die tentoonstellen
23

in de CENTRALE, uit de laureaten van Brusselse prijzen of in het kader van samenwerkingen met
netwerken van hedendaagse kunst (bv. 50°Nord).
CENTRALE.lab: de aparte ruimte op een boogscheut van de CENTRALE organiseert
solotentoonstellingen van jonge Brusselse kunstenaars die na een projectoproep door een
professionele jury werden geselecteerd.

Het team van de CENTRALE
Pascale Salesse

ARTISTIEK DIRECTEUR |

Carine Fol

ADJUNCT VAN DE ARTISTIEK DIRECTEUR |
C U LT U R E L E B E M I D D E L I N G |

ADMINISTRATIE EN SECRETARIA AT |
RÉGIE |

Joan Vandenberghe

Sabine Cornu
Isabelle Schillebeeckx, Anouchka Rauzer, Javier Rebora, Myra Thielemans

Jamal Daoudi

ONTHAAL |

Riccardo Agnello, Malika Boulehein, Afranio Fonseca De Paula, Rayane Guermet, Mariya Ionashku,

Bilal Tafranti, Yvan Van Keer
COMMUNICATIE |

Anne-Sophie Van Neste, Jenyfer Garcia Gonzalez, Barbara Ermans

UW CONTACTPERSOON:
LAURA PLEUGER | PUBLIEKSWERKING
LAURA.PLEUGER@BRUCITY.BE +32(0)2 279 64 72

S I N T- K A T E L I J N E P L E I N 4 4
1000 BRUSSEL
CENTRALE.BRUSSELS
WOE>ZON 10.30 U >18 U.
GESLOTEN OP FEESTDAGEN EN TIJDENS
DE OPBOUW VAN TENTOONSTELLINGEN
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