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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. In de verschillende hoofdstukken, uitgewerkt rond de scenografie, komt een
selectie van gekozen en op de tentoonstelling te ontdekken werken aan bod. U kan
online documenten opvragen die uw ontdekkingstocht verder uitdiepen: Zeker zien en
Zeker lezen. We formuleerden ook een aantal vragen die u met de groep kan delen om het
gesprek op gang te brengen. 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, Verantwoordelijke publiekswerking
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De curator
aan het woord

Het eerste hoofdstuk van een trilogie over Brussel, BXL UNIVERSEL, is een subjectief portret
van de Belgische en Europese hoofdstad. Een origineel portret dat de 10de verjaardag van de
CENTRALE extra in de verf wil zetten.
BXL UNIVERSEL is een verhaal waarin tegenstellingen elkaar ontmoeten, gevoeligheden botsen
en humor en ernst met elkaar in gesprek gaan binnen een feestelijk opzet. De typisch Brusselse
ingesteldheid wordt opgeroepen aan de hand van archiefdocumenten, films, foto’s en originele
creaties van artiesten die er wonen en werken.
Het project tracht de diversiteit en de eigenheid van deze tweetalige stad te vatten. Het dialect
dat er wordt gesproken, is als een vrolijke smeltkroes: een sappige mengeling van Frans en
Vlaams. Deze stad heeft een rijke folklore. Haar embleem is Manneken Pis: een guitig plassend
jongetje dat levensvreugde uitstraalt. Dit is een stad van contrasten, waar de geest van het
surrealisme tastbaar is, waar de grenzen van de ernst voortdurend in vraag worden gesteld. Een
stad die ons net zo vaak bekoort als met afschuw vervult.
Lokale humor, persoonlijke foto’s uit albums die op de Oude Markt werden verzameld, grappige
en intimistische filmpjes, karikaturen, clips, fragmenten uit concerten en theaterstukken,
barokke en conceptuele installaties: BXL UNIVERSEL bundelt de verschillende visies die de
Brusselse creativiteit zo divers maken.

Carine Fol
Curator van de tentoonstelling en artistiek directeur van de CENTRALE
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In het begin was
er de Wereldtentoonstelling...
De Wereldtentoonstelling van 1958 vormde het uitgangspunt voor deze
tentoonstelling. Die maakte een enorme indruk en veranderde het aanzicht van
Brussel aanzienlijk. De stad kreeg internationale uitstraling en maakte een
spectaculaire transformatie door. Het begrip ‘verbrusseling’ symboliseert die
metamorfose van de hoofdstad, met veel positieve, maar ook negatieve kanten. Er
werden spoorwegen aangelegd, lanen voor het autoverkeer ingericht en volledige
wijken verbouwd. Al die veranderingen laten tot op vandaag sporen na in het
stadslandschap. Toch had die spectaculaire evolutie niet alleen stedenbouwkundige
gevolgen. Expo 58 gaf de stad ook een ander imago, onderbouwd door een heuse
reclamecampagne. De brochure Objectief 58 vatte de filosofie van de manifestatie
samen in de slogan ‘Een meer menselijke wereld’.1 Het ging om een grootschalig
evenement: de eerste Wereldtentoonstelling na de Tweede Wereldoorlog. Er hing
een euforische sfeer. De mensen wilden geloven in een tijd van vrede en voorspoed.
De deelnemende landen trachtten de meest recente innovaties op een zo ingenieus
mogelijke manier voor te stellen.
PLUVINAGE G. (dir.), 2008.
Expo 58. Between utopia
and reality. Brussel: Uitg.
Racine, blz.143.
2
PLUVINAGE G. (dir.), 2008.
Expo 58. Between utopia
and reality. Brussel: Uitg.
Racine, blz.206.
3S
TEINER Ch.Th., 1998. Les
Lumières Autrichiennes.
In: Visionair Oostenrijk
– Een tentoonstelling
van Harald Szeemann,
Tentoonstellingscatalogus.
Brussel: Vereniging voor
Tentoonstellingen van het
Paleis voor Schone Kunsten
Brussel, blz. 149-164.
1

Het Atomium vormt ontegensprekelijk de meest blijvende herinnering aan de
tentoonstelling. Het ongewone bouwwerk verenigt esthetische durf en technische
knowhow, kunst en wetenschap. Hoewel het na afloop van de Wereldtentoonstelling
had moeten verdwijnen, bleef het Atomium overeind en groeide het uit tot hét
visitekaartje van Brussel. Als spraakmakend symbool weet dit futuristisch uitziend
overblijfsel uit het verleden heel wat artiesten te inspireren.2
Dat was het geval voor Franz Gsellmann, die in zijn leven maar één reis maakte: die
naar Brussel, om het Atomium te zien. De constructie fascineerde hem zó dat hij de
rest van zijn leven wijdde aan de realisatie van een uitzonderlijke creatie...

De Wereldmachine, 1958-1981

Franz Gsellmann (1910-1981– Oostenrijk)

© Franz Gsellmann

Toen Franz Gsellmann (19101981), een Oostenrijks
landbouwer, in de krant een
afbeelding van het Atomium zag,
haastte hij zich naar Brussel om
de constructie met eigen ogen
te aanschouwen. Terug thuis,
bouwde hij een maquette van
het Atomium. Dat werd zijn model
voor een ongewone machine
opgebouwd uit radertjes,
motoren, machineonderdelen,
gekleurde lampjes en

gebruiksvoorwerpen die hij in
het hele land verzamelde. De
buitengewone machine waaraan
hij in het geheim werkte - tot een
stroompanne aan de buren een
en ander duidelijk maakte - kwam
met veel lawaai in beweging
en gaf licht, maar produceerde
niets. Franz Gsellmann was ervan
overtuigd dat zijn machine op een
dag iets zou produceren. Hij bleef
eraan sleutelen tot aan zijn dood
in 1981.3
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Een vrolijke
smeltkroes
‘De zwans is typisch spottende humor die graag in raadsels spreekt.
De term verwijst ook en vooral naar de typische levenskunst van de Brusseleirs’ 4
Jean-Louis Again / Jacques Brel / Marcel Broodthaers / Benoît De Pierpont / Marc Didden /
Lucien De Roeck / Frédéric Etienne / GAL / Jean Harlez / Hergé / Frédéric Jannin /Boris Lehman
/ Thomas Lerooy / Stefan Liberski / Manneken Pis / Ever Meulen / Marie-Françoise Plissart /Elvis
Pompilio / Jean-Pierre Rostenne / François Schuiten / Toone / Toots Thielemans / Gérard Van
Bruaene / Johan Verminnen …
Het project BXL UNIVERSEL is een taalkundige, folkloristische en artistieke
smeltkroes waaruit de Brusselse eigenheid spreekt. Zonder een historisch overzicht
te willen schetsen, bundelt het boeiende persoonlijkheden uit uiteenlopende
creatieve disciplines. Volkscultuur en hedendaagse kunst wisselen elkaar
moeiteloos af. Helemaal in de lijn van de brutale ingesteldheid (komisch en tragisch
tegelijk) die zo kenmerkend is voor een zekere vorm van Brusselse vrijheid, mondt
die poëtische, niet-historische blik uit in een bonte verstrengeling. Folklore, humor,
geschiedenis en kunst ontmoeten elkaar in de vrolijke sfeer die zo typisch is voor de
Brusselse ‘zwans’.
GESELECTEERD WERK

Zonder titel, zonder datum
Jean-Pierre Rostenne (1942 – België – Woont en werkt in Brussel)

www.humoeursbruxelloises-brusselszwanze.com/
2
www.artetmarges.be
1

Jean-Pierre Rostenne is een
van de bekendste bewoners
van de Marollenwijk. Hij had
er vroeger een boekenwinkel
in de Hoogstraat. Sinds
enkele jaren ontwerpt hij
‘totemwandelstokken’ op
basis van wat hij op straat
vindt. Geregeld maakt de
kunstenaar met een van zijn
creaties een wandeling door
de wijk. Sommige van zijn
opmerkelijke wandelstokken
werden opgenomen in de
collectie van het Museum
Art)&(Marges 5

ZEKER ZIEN

Jean-Pierre Rostenne, een
aparte poëet, door Lucas
Roman, 2014: 17’05’’
https://www.youtube.com/
watch?v=ySgw54kLnV0
Tijdens de uitstapjes van
Jean-Pierre Rostenne maken
we kennis met de historische
Marollenwijk.
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Le chantier des gosses, 1956/1970
Jean Harlez (1924 – België– Woont en werkt in Brussel)
Een deel van de Marollenwijk
werd in 1944 verwoest door
de inslag van een V1-bom.
De zone bleef braak liggen
en vormde een fantastisch
speelterrein voor kinderen.
Jean Harlez hing in de
buurt rond met de camera
in de aanslag en bracht zo
het dagelijks leven in de
Marollen - en in Brussel aan
de vooravond van Expo 58 op een uitzonderlijke manier
in beeld. Het verhaal is dat
van een groepje jongens
die de strijd aanbinden
met de bouwpromotoren
en landmeters die hun
speelterrein inpalmen met
het oog op de heraanleg. Alle
middelen zijn toegestaan!
Beleef de transformatie van
de stad door de ogen van de
kinderen.
Het duurde lang vóór het
brede publiek de film van
83 minuten te zien kreeg.
Aan de vooravond van de
Wereldtentoonstelling moest
het imago van de stad vooral
worden opgepoetst om
toeristen aan te trekken. En
dus werd aan de film weinig
ruchtbaarheid gegeven. Le
chantier des gosses, het
portret van een volkswijk dat
men in de jaren ‘50 liever niet
liet zien, werd in 2014 door
Cinema Nova van onder het
stof gehaald en sindsdien
door duizenden toeschouwers
bekeken.6

‘Na de oorlog was het leven
niet makkelijk. De crisis woog
zwaarder door dan vandaag.
Armoede en onvoorstelbare
straatjes met huizen in
lamentabele staat: mijn film
toonde een realiteit die de
autoriteiten liever negeerden.’
Jean Harlez, 2014 7

http://www.nova-cinema.org/
7
RUËLL N., 2014. Reis door de
Marollen van de jaren ‘50. http://
www.bruzz.be/nl/node/117538,
bekeken op 18 juli 2016..
6

ZEKER ZIEN

Le chantier des gosses - JeanHarlez, prod. Cinergie, 2007 : 5’15’’
https://vimeo.com/136813449
VRAGEN

In Le chantier des gosses krijgen we de Marollenwijk uit
de jaren ‘50 te zien. Wat zijn de belangrijkste verschillen
met de Marollen van vandaag? Hoe is het stadslandschap
geëvolueerd?
Stedenbouwkundigen gebruiken de term ‘verbrusseling’
als ze het over bepaalde ingrepen in het stadslandschap
hebben. Wat bedoelen ze daar volgens u precies mee?
Welke elementen illustreren die ‘verbrusseling’ in Le
chantier des gosses?
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Lumières éphémères, 1992
Kostuum voor Manneken Pis van de Belgische kunstenaar Johan Muyle
Dit kostuum werd ontworpen door
kunstenaar Johan Muyle, naar
aanleiding van de feestverlichting
tijdens eindejaar in het centrum
van Brussel. De tentoonstelling
Lumières éphémères toonde toen
lichtsculpturen van elf Belgische
artiesten op verschillende locaties
in de stad.
Het guitige jongetje, hét symbool
van de Brusselse ingesteldheid,
beschikt vandaag over een
indrukwekkende garderobe
(in augustus 2016: zowat 954
kostuums), waaronder tal
van pakjes die voor speciale
gelegenheden door Belgische en
internationale artiesten werden
ontworpen.

Brusselse volkstaal
met een mengeling van
Brabants (een Vlaams
dialect van het Nederlands)
en het Frans.
9
COUVREUR M., DEKNOP
A., SYMONS Th., 2005.
Manneken-Pis in alle
staten. Brussel: Historia
Bruxellae, 63 blz.
8

© Stad Brussel

VRAGEN

Manneken-Pis wordt in veel tekeningen en karikaturen
verwerkt. Hij zou symbool staan voor de Brusselse
ingesteldheid. Wat symboliseert hij voor u?
 In de tentoonstellingen zijn karikaturen en tekeningen
van Manneken-Pis te zien. Een aantal werd na de
aanslagen in Brussel gemaakt. Welke karikaturen van
Manneken-Pis maakten op u de grootste indruk?

Manneken-Pis (in het Brussels 8
letterlijk: ‘jongetje dat plast’) is niet
alleen een icoon van de Brusselse
folklore, maar in de eerste plaats
een fontein. In de 15de eeuw
speelde de kleinste inwoner van
Brussel zelfs een belangrijke rol
in het oude drinkwatersysteem
van de stad, dat toen in heel
Europa bekend was. Het stenen
beeldje werd in de 17de eeuw
vervangen door een versie in
brons van de hand van Hiëronymus
Duquesnoy de Oudere, toen een
vooraanstaand beeldhouwer.
In 1695 overleefde MannekenPis op miraculeuze wijze het
bombardement van Brussel door
de Franse troepen van Lodewijk
XIV. Zo werd hij de trots van de
stad en haar inwoners. Aan dat
succesverhaal kwam geen einde
en het beeldje ging een actieve
rol spelen in het leven in de stad.
Vanaf het einde van de 17de
eeuw werd Manneken-Pis tijdens
belangrijke evenementen in de
mooiste pakjes gehesen.9
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Petit Jean, 2006
Thomas Lerooy (1981 – België– Leeft en werkt in Brussel)
Thomas Lerooy toont hier
een herwerkte versie van
Manneken-Pis. Petit Jean
is een bronzen beeldje dat
op Manneken-Pis lijkt, maar
een gouden doodshoofd
draagt. Het werd ingegeven
door de verbeelding van de
kunstenaar, die niet aarzelt
om in zijn werk een nieuwe
invulling te geven aan
klassieke symbolen en figuren
uit de kunstgeschiedenis.10

‘Alles wat ik zie, is een
sculptuur. En dat is ook het
enige waarover ik praat.
Het thema kan vanuit
om het even welke hoek
opduiken. Ik probeer
altijd een menselijk
verhaal te vertellen, vaak
vertrekkend vanuit de
kunstgeschiedenis. De
aanwezigheid van Griekse
en Romeinse beelden voert
ons terug naar de bakermat
van onze cultuur. Voor mij
maakt hun perfectie hen
in zeker opzicht neutraal.
Ik gebruik ze zoals ik een
penseel of een potlood
gebruik. Ik probeer één te
worden met de tekening en
zo allerlei emoties uit het
verleden of het heden door
te geven. Ik ben de hele
tijd aan het tekenen, als
een rivier die blijft stromen.
Altijd en overal. Mijn leven
en mijn werk liggen in
elkaars verlengde. Ik kan
zelfs tijdens het koken
tekenen, als dat moet!’
Thomas Lerooy, 2014 11

© Thomas Lerooy

BOYER Ch.-A., TANNERT
Ch., GERMANN M., 2013.
Thomas Lerooy. Bittertweet.
Berlijn: Hatje Cantz, 136 blz.
11
Fragment uit een
interview afgenomen
door Marie-Laure
Desjardins, september
2014, verschenen op
ArtsHebdoMédias http://
artshebdomedias.com/
article/100914-thomaslerooy-bruxelles-commeune-riviere-coule/
10
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Thomas Lerooy gebruikt klassiekers uit de
kunstgeschiedenis (Mona Lisa, Manneken-Pis, antieke
beelden, schilderijen van oude meesters,...) en geeft er
een twist aan door ongewone elementen toe te voegen
of ze te vervormen tot vreemde, hybride schepsels. Welke
boodschap wilde de kunstenaar volgens u uitdragen toen
hij Manneken-Pis een gouden doodshoofd gaf?
Welke gevoelens roept Petit Jean bij u op?

10
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Koninklijk Poppentheater Toone

© Philippe De Gobert

12

http://www.toone.be/

De traditie van het poppentheater
ontstond tijdens de Spaanse
bezetting, toen Filips II van Spanje
(de oudste zoon van Keizer Karel)
tot sluiting van de theaters beval,
omdat hij ze beschouwde als
broeinesten voor opstandelingen.
De bevolking organiseerde toen
clandestiene voorstellingen
in kelders in de Marollenwijk.
Daarin werden de acteurs
vervangen door marionetten, de
zogenaamde ‘poesjenellen’. In het
poppentheater werd plots veel
mogelijk, en de voorstellingen
werden een soort spreekgestoelte
voor het volk. De ongeletterde
inwoners bleven meteen op de
hoogte van de actualiteit.
De dynastie van Toone startte
in 1830 met Antoine Genty, (ook
Toone genoemd), die een theater
opende in de Marollen. Onder
impuls van Toone VII (José Géal)
opende het theater in 1966
opnieuw de deuren in het hart
van de Îlot Sacré, in een huis uit
1696. Iedere Toone wordt door zijn
voorganger ingehuldigd.
De huidige Toone VIII (alias Nicolas

Géal) zet de traditie verder en
bewerkt stukken uit het klassieke
repertoire met typisch Brusselse
humor: van opera tot fantastische
verhalen.
Toone geeft alle personages
een stem, maar de marionetten
worden door zes poppenspelers
bediend. De voorstellingen liepen
oorspronkelijk in het Brussels,
het Nederlands en het Frans.
Tegenwoordig ook in het Engels,
het Spaans, het Italiaans en het
Duits. 12

ZEKER ZIEN

‘NON PEUT-ETRE” nr. 2. Koninklijk Poppentheater
Toone, prod. BX1, 2015 6’03’’
https://www.youtube.com/watch?v=Mgkkp7tS7dU

VRAGEN

In het poppentheater ventileerden de Brusselaars
vroeger hun mening rond machthebbers. Welke
expressiekanalen bespeelt de bevolking vandaag?

11

Brussel als
thuishaven
Vincen Beeckman / Franky DC / Lise Duclaux / Christoph Fink / Pieter
Geenen / Kendell Geers / Charlemagne Palestine / Marie-Françoise
Plissart / Kurt Ryslavy / Ann Veronica Janssens / Ana Torfs
Hoe wordt Brussel ervaren door de hedendaagse kunstenaars die er wonen en werken? De in
dit hoofdstuk voorgestelde artiesten hebben allemaal een bijzondere band met Brussel, een
stad die hen een enorme creatieve vrijheid gunt. Die stad wordt een plek waar persoonlijke,
maatschappelijke en universele kwesties worden uitgediept en in vraag gesteld.
Soms wordt de stad zelfs het centrum van het creatief proces.
GESELECTEERD WERK

Pas seulement du Rock ‘n Roll, 2016
Kurt Ryslavy (1961 - Oostenrijk – Leeft en werkt in Brussel)
Om aan de kost te komen,
besloot hedendaags kunstenaar
Kurt Ryslavy in 1991 om een
commerciële activiteit uit te
bouwen. Hij wil zijn artistieke
exploten echter niet opgeven voor
die betaalde job en besluit die
als onderdeel van zijn oeuvre te
beschouwen. Kurt Ryslavy schildert
zijn boekhouding op doek, en om
zich het imago aan te meten van
verstandig kunstliefhebber en
ondernemer met een uitstekende
smaak stelt hij kunstwerken uit zijn
collectie ten toon in de kantoor- en
ontvangstruimte van zijn woning.
Zo wordt zijn huis een volwaardig
kunstwerk.13 De veelzijdigheid van
de artiest roept vragen op rond de
kunstmarkt en haar clichés.
Ze verstoort de gevestigde orde
in de kunstwereld.

alle aspecten van zijn artistieke
activiteiten dekt en hem toelaat
zich als erkend amateur te
profileren. Op die manier stelt de
artiest relativerende vragen bij het
cultuurbeleid en het systeem voor
de toekenning van subsidies. 14
Kurt Ryslavy stelt hier een
maquette van zijn huis voor: de plek
waar hij woont en zijn creativiteit
de vrije loop laat. Het gaat om
een prestigieus pand met een
grote tuin, vlakbij het centrum van
Brussel. Het drukte zijn stempel op
het oeuvre van de artiest en op zijn
manier van leven. Om het huis te
kunnen kopen, is de kunstenaar,
net als elke burger, op zoek gegaan
naar een doorsnee baan.
VRAGEN

Hoewel hij al heel wat jaren als
professioneel kunstenaar aan
de slag is in België, wordt Kurt
Ryslavy door sommige bevoegde
ministeriële instellingen in ons
land niet als dusdanig erkend.
Precies daarom richtte hij in 2007
een feitelijke vereniging op die

In welke clichés wordt er
vaak over hedendaagse kunst
gesproken?
Kunstenaar Kurt Ryslavy zag
zich genoodzaakt om via een
commerciële activiteit in zijn
levensonderhoud te voorzien.
Is ‘kunstenaar’ volgens u een
echt beroep?

DESAIVE P-Y, 2009. In Vino
Veritas. L’Art Même, 43,
Blz.46 & RUYTERS M., 2016.
Annie, Kati, Walter en de
anderen. H ART, 156, blz.15
14
RYSLAVY K., et al, 2015.
Kurt Ryslavy. 7 years of
Indecency. 2007-2014.
Brussel: uitg. Gevaert, 256
blz. & VISCARDY blz., 2016.
Par Infraction. L’Art Même,
69, blz.38.
15
VUEGEN Ch., 2016. Kurt
Ryslavy. COLLECT Arts
Antiques Auctions, 462
blz.20
13

Kurt Ryslavy over de
markt voor moderne
kunst: ‘Net als bij
wijn, kijken mensen
in de eerste plaats
naar het etiket om
te weten of ze iets
al dan niet goed
vinden. En wat ze
niet kennen, wijzen
ze af.’ Kurt Ryslavy,
2016.15
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Home, 2016
Pieter Geenen (1979 – België – Woont en werkt in Brussel)

©Pieter Geenen

In deze video, getiteld Home,
keert PIeter Geenen teug naar de
Belgische gemeenschap in het
zuidwesten van het Canadese
Ontario, waarrond hij al een project
had uitgewerkt: This Land Is My
Land. This Land Is Your Land.
Die gemeenschap bestaat uit
Belgische immigranten en hun
afstammelingen die, op zoek naar
een betere toekomst, in de loop
van de 20ste eeuw uitweken.
Tijdens zijn opzoekingswerk in
Canada, stootte Pieter Geenen
op een schilderij van het SintKatelijneplein in Brussel, dat in
de plaatselijke Belgian Club aan
de muur hing. Nader onderzoek
wees uit dat het ging om het doek
Brussels, Belgium uit 1973, van
de hand van een zekere John F.
Garswood. Het schilderij bleek
vanuit artistiek oogpunt nauwelijks
interessant. Boeiend is echter,
hoe het de herinnering aan een
locatie levendig houdt. Die scène
in het hart van Brussel en België
is voor de expats een souvenir uit
hun vaderland. Ze kunnen zich
met het doek vereenzelvigen en zo

hun identiteit definiëren. De video
zoomt eerst in op de geschilderde
lucht. Daarna wordt het schilderij
geleidelijk aan zichtbaar. De kijker
krijgt het kader te zien, de muur
waartegen het doek hangt en
het vertrek waar het schilderij
een plekje kreeg. Studiospots
worden op het werk gericht. De
camera zoomt uit en de kijker
krijgt een beeld van de verdere
setting. Een metaforische setting
rond het gevoel van (nationale)
identiteit en de denkbeeldige
aard daarvan, soms geïdealiseerd
en gekunsteld. Ook het geluid
speelt een rol. Via opnames van
omgevingsgeluiden op het SintKatelijneplein en in de Delhi Belgian
Club wordt een landschap van
geluiden gecreëerd dat op het
ritme van de camerabewegingen
overgaat van de drukte op het
Sint-Katelijneplein naar de rust en
de stilte in de Belgian Club. Home
reikt reflectie aan rond ‘geheugen’,
‘identiteit’ en ‘gemeenschap’.
Brussels is het symbool van ‘thuis’
voor de Belgische uitwijkelingen
én voor Pieter Geenen zelf, die in

13

de Belgische hoofdstad woont en
werkt.
In zijn werk stelt Pieter Geenen
vragen bij begrippen als ‘grenzen’,
‘migratie’ en ‘identiteit’. Hij
gaat op zoek naar het gevoel
van samenhorigheid en sociale
identiteit. Vanaf de jaren ‘20
groeide de tabaksindustrie in
het zuidwesten van Ontario
snel. Omwille van de grote
vraag naar arbeidskrachten,
deed de Canadese regering
een beroep op werknemers uit
het buitenland, onder wie een
groot aantal Belgen (vooral uit
Oost- en West-Vlaanderen). De
migratiebeweging bereikte haar
hoogtepunt tijdens het Interbellum
en na de Tweede Wereldoorlog.
Bij de lokale bevolking groeide
het wantrouwen tegenover de
Belgische migranten, die zich
daardoor sterker terugplooiden
op hun oorspronkelijke cultuur en
hun eigen tradities. Ze stichtten
heel wat verenigingen en clubs om
elkaar te kunnen ontmoeten en
hun eigen taal te kunnen spreken.
Vandaag zijn de jongste generaties
van Belgische immigranten volledig
in de Canadese samenleving
geïntegreerd. De Belgische
tradities zijn dan ook steeds
minder zichtbaar. Pieter Geenen
bestudeerde de sporen die deze
gemeenschap naliet. Hij bezocht
lokale organisaties en verenigingen
die van de Belgische aanwezigheid
ter plaatse getuigden. Zo ook de
Delhi Belgian Club, waar hij het
schilderij ontdekte van het SintKatelijneplein dat in de video
Home een centrale rol speelt. De
kunstenaar verzamelde openbare
en persoonlijke bronnen (zijn
vader werkte in de jaren ‘60 als
seizoensarbeider in Ontario!) om de
geschiedenis van de streek in beeld
te brengen en werken te creëren
die over deze bijzondere periode
een universeel verhaal vertellen,
tussen fictie en realiteit.

16 Pieter Geenen. This
Land Is My Land. This
Land Is Your Land, 2015.
Tentoonstellingscatalogus,
Argos Centre for Art and
Media (04 okotober 2015-20
december 2015), Brussel.

VRAGEN

Aan welke actuele situaties doet het verhaal van de
Belgische immigranten in Canada denken?
Welke gelijkenissen/verschillen ziet u tussen deze
migratie van een groep Belgen naar Canada en de
migratiebewegingen in het Europa van vandaag?
De Belgische migranten in Canada stootten op
wantrouwen bij de lokale bevolking. Hoe zit dat vandaag?
Hoe zou u ‘nationale identiteit’ omschrijven?
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Kode-X, 2016
Kendell Geers (1968 – Zuid-Afrika – Leeft en werkt in Brussel)
Hij vond het belangrijk om bepaalde
elementen uit zijn biografie - zoals
zijn voornaam, die hij in Kendell
veranderde - bij te sturen om zo
zijn achtergrond als Afrikaner te
maskeren. Hij koos ook een nieuwe
geboortedatum, die hij symbolisch
situeerde in mei 1968, waardoor
zijn eigen bestaan onder het
teken van de revolte kon worden
geplaatst. Naast de internationale
studentenopstand, vonden in
1968 een aantal gebeurtenissen
plaats die voor de artiest van groot
belang zouden blijken: de dood van
Marcel Duchamp en de moord op
Martin Luther King, bijvoorbeeld.
Door zijn persoonlijke geschiedenis
met de collectieve te vermengen,
benadrukt Kendell Geers de impact
van de sociale, culturele en
politieke context op het leven van
kunstenaars.

‘Kunst maakt
in de wereld
het verschil’
Kendell Geers,
2007 18

GEERS K., et al., 2007.
IRRESPEKTIV. Catalogus van
de tentoonstellingscyclus
in een coproductie van
BPS22 (Charleroi), het SMAK
(Gent), de Baltic (Center
for contemporary art,
Gateshead - GB) en het
Museum voor Hedendaagse
Kunst in Lyon. Barcelona:
Bom Publishers, 304 blz &
http://www.kendellgeers.
com/
18
Idem, blz.140
17

 Volgens Kendell
Geers kan kunst het
verschil maken. Bent
u het daarmee eens?
Kan kunst de wereld
veranderen?
 Wat is de
betekenis van de
rood-witte linten?
Zijn ze bedoeld om
te censureren, te
beschermen of te
waarschuwen tegen
gevaar?
Welke figuren
herkent u in de
installatie?
Hoe staat u
tegenover het
gebruik van religieuze
beelden in kunstwerken?

©Kendell Geers

Kendell Geers toont hier een
ongebruikelijke installatie, in de stijl
van de eerste installatie die hij na
zijn aankomst in Brussel opzette.
Het gaat om een reeks religieuze
beeldjes en voorwerpen die hij op
de vlooienmarkt op het Brusselse
Vossenplein vond en wikkelde in het
rood-witte plastic lint dat gewoonlijk
wordt gebruikt om op gevaar te
wijzen of een niet-toegelaten zone
af te bakenen. De kunstenaar
schijnt ons te willen behoeden
voor de risico’s verbonden aan
devote objecten, die op elk moment
tot instrumenten van macht en
onderdrukking kunnen verworden.
Kendell Geers creëert werken zonder
concessies die morele en politieke
vragen stellen. Hij is afkomstig uit
Johannesburg en groeide op tijdens
de Apartheid. De gebeurtenissen
uit die periode hebben hem zwaar
getekend.

Kendell Geers verwerkt in zijn
installaties allerlei materialen:
prikkeldraad, politieknuppels,
glasscherven van flessen,... Hij
aarzelt niet om bekende figuren
uit de kunstgeschiedenis of de
religieuze geschiedenis op te
voeren. Zijn œuvre wordt vaak
gezien als een artistiek antwoord
op de schrijnende sociaal-politieke
omstandigheden in de wereld van
vandaag. Het verkent de grenzen
van politiek correct gedrag en
dwingt de toeschouwer tot reflectie,
door die te confronteren met de
eigen keuzes en contradicties. 17

ZEKER LEZEN

HANDGRENADES FROM MY HEART, Kendell Geers,
april 2010. http://www.kendellgeers.com/
library/texts/345
ZEKER ZIEN

Kendell Geers: IRRESPEKTIV, BALTIC Archive, BALTIC
Centre for Contemporary Art, 2007 20’15’’
https://vimeo.com/107484730
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De Brusselse Planten, 2016
Lise Duclaux (Frankrijk – Woont en werkt in Brussel)
Sinds 2003 verzamelt Lise
Duclaux plantenfragmenten van
bij vrienden, vanop markten,
uit kwekerijen, uit botanische
tuinen en zelfs uit de Koninklijke
Serres van Laken. Thuis stekt
ze die, geeft ze een naam en
een stempel. Daarna worden de
planten aan nieuwe eigenaars
uitgedeeld tijdens performancesontmoetingen.
Zo worden verantwoordelijkheden
uitgewisseld: de kunstenares
overhandigt aan de nieuwe
planteneigenaar een certificaat
van leven en werk, afgestempeld,
gedateerd en ondertekend. Op
zijn of haar beurt plaatst die
zijn of haar handtekening in
een register. Naast de officiële
Latijnse benaming, krijgt iedere
plant een vaak beeldrijke bijnaam:
kantoorellende, tropische
haarbal, de bijzonder decoratieve
subtropische,... De scheuten
worden levensgezellen, wier
verhaal in de certificaten van leven
en werk staat opgetekend.19
Lise Duclaux verzamelt planten
uit alle Brusselse tuinen, klein
of groot, net onderhouden of
zwaar verwaarloosd. De eerste
‘adoptieouders’ van scheuten
waren stempelaars in een
Brussels doplokaal (2003)20. Via
haar plantjes gaf de artieste aan
de werkzoekenden hoop op een
nieuw begin. De administratieve
routine werd plots een moment
van ontmoeting! Delen staat
centraal in het artistiek project
van Lise Duclaux. Tijdens haar
performances-ontmoetingen
nodigt ze toeschouwers uit om aan
haar kunstwerk deel te nemen en
sociale banden te smeden. 21

©Lise Duclaux

http://liseduclaux.be/
& VISCARDY P., 2001. Du
possible, sinon j’étouffe!
L’Art Même, 50, blz. 23
20
Du possible, sinon
j’étouffe, installatie ten
behoeve van stempelaars
in het doplokaal in SintJoost-ten-Noode, Plus-tôtte-laat, Brussel, 2003.
21
LEBOSSÉ Cl., 2010.
Lise Duclaux. In: Habiter
poétiquement le monde,
Tentoonstellingscatalogus.
Villeneuve d’Ascq: LaMLille Métropole Musée
d’art moderne, d’art
contemporain et d’art brut,
blz. 168-169.
22
Beweging aan de kant
van de weg - in afwachting
van de beul, 2010.
Stadsinterventie door het
Wiels in het kader van het
Sint-Antoniuswijkcontract,
in samenwerking met
het Jeugdhuis van Vorst.
http://liseduclaux.be/
blog/?cat=24
19

QUESTIONS

Tegenwoordig worden toeschouwers door
artiesten steeds vaker aangespoord om
actief mee te werken. Hoe staat u tegenover
dergelijke performances-ontmoetingen?
Lise Duclaux realiseert ook andere
projecten met een plantaardige inslag. Zo
zaait ze bloemen op braakliggende terreinen
of in bermen22, alsof om die nieuw leven in
te blazen en ons met andere ogen naar de
omgeving te doen kijken. Wat vindt u van die
strategie?
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RETROVERSO, 2004-2016
Vincen Beeckman (1973 – België– Woont en werkt in Brussel)

©Vincen Beeckman

Vincen Beeckman maakt al jaren
foto’s die op ontmoetingen
gebaseerd zijn. Als Brusselaar
in hart en nieren, dwaalt hij voor
zijn projecten door de straten
van de stad. De tot haar eenvoud
teruggebrachte techniek laat alle
ruimte voor ontmoetingen met
de ander. Met een camera in de
aanslag brengt Vincen Beeckman
de wereld in beeld waarvan hij deel
uitmaakt: op weg naar het werk, in
een centrum voor vluchtelingen,
in de Marollenwijk,... Hij verzamelt
beelden uit het dagelijks leven.
Vincen Beeckman toont hier een
onuitgegeven collectie foto’s die
in Brussel werden gemaakt in het
kader van verschillende projecten.
Stillevens, portretten, intieme
foto’s,... De beelden vloeien in
elkaar over en gaan met elkaar een
dialoog aan om een nieuw verhaal
te kunnen vertellen.

ZEKER ZIEN

L’iselp, voir et comprendre l’art contemporain /
Vincen Beeckman / Artiste, André Goldberg, L’iselp,
2012 : 2’14’’
www.youtube.com/watch?v=jkHNqWfz2RM

VRAGEN

 Vincen Beeckman is geen ‘beeldendief’. Hij wil in
de eerste plaats een relatie aangaan met de mensen
die hij fotografeert. Hij hecht meer belang aan de
relatie die tot stand komt dan aan de fotografische
techniek. Wat denkt u daarvan?
 Vincen Beeckman zet heel wat sociaal-culturele
projecten op het getouw waar hij groepen van
mensen bij betrekt (bv. buurtbewoners). Zijn primair
doel: mensen samenbrengen. Welke functie moeten
kunstenaars volgens u in de huidige samenleving
vervullen? Is er voor hen een belangrijke taak
weggelegd?
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Omtrent de
tentoonstelling
SCHOLEN EN VERENIGINGEN
Actief geleid bezoek – Bestemd voor alle opleidingsniveaus
DUUR 1u - Prijs : € 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.

Bezoek op maat – Bestemd voor alle opleidingsniveaus

DUUR 1u - Prijs : € 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.

Vrij bezoek – Bestemd voor alle opleidingsniveaus

GRATIS Gratis - 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.

Bezoek met Arty – Voor lagere scholen

DUUR 1u – 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). Tel.:+32 (0)2 279 64 44 of info@centrale-art.be.
+ Tussen de lessen door >>> Gratis bezoek voor leerkrachten en buitenschoolse verenigingen
De CENTRALE nodigt u uit om de tentoonstelling te ontdekken tijdens een exclusieve rondleiding
met lunch! U ontvangt een pedagogisch pakket, waarmee u uw volgend bezoek optimaal kan
voorbereiden.
Praktisch:
Woensdag 9 november om 13 uur
		DUUR 1u30
		PRIJS gratis voor leerkrachten – Lunch aangeboden
RESERVATIE NOODZAKELIJK info@centrale-art.be
++ Lerarenkamer >>> Een online ruimte, speciaal voor leerkrachten!
U vindt er alle informatie over de activiteiten voor scholen, gratis rondleidingen voor leerkrachten en
pedagogische instrumenten rond de tentoonstellingen > centrale.brussels
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KIDS
Workshops op zondag

Workshops beeldende kunsten voor kinderen van 5 tot 10 jaar

06-11 / 04-12 / 05-02 17 / 05-03 17 		

11:00 > 12:30		

5€

Onder leiding van Aurélia Deschamps, illustratrice
De stad is van ons!
Brussel is de rode draad doorheen deze workshops en de stad wordt dan ook het speelterrein
waarin we volop gaan experimenteren. Met pennen, penselen, kleurpotloden of zelfgemaakte tools
maken we van de stad een kunstwerk waarbij we ons laten inspireren door ontmoetingen met haar
typerende inwoners, lokale moppentappers en hedendaagse artiesten. We vertellen het verhaal van
Brussel met behulp van verschillende technieken: een collage, tekening of schilderij... en soms alle
drie tegelijk!

KIDS gids

(5>10 jaar)

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

06-11 / 04-12 / 05-02 17 / 05-03 17 		

> 11:30

Kom BXL UNIVERSEL in de CENTRALE ontdekken in het gezelschap van een professionele gids!

Workshops op woensdag 02-11 / 07-12 / 01-02 17 / 01-03 17		

14:00 > 16:00

Een nieuw creatief samenspel op woensdagnamiddag!
Intergenerationele workshops (vanaf 8 jaar) - Onder leiding van Aurélia Deschamps, illustratrice

Wordt verwacht…
Où sont les sons? (Waar komen geluiden vandaan?)
20-04 2017 > 09-09 2017
Geluidsinstallaties– curator Nicole GINGRAS (Canada)
Waar komen geluiden vandaan? Waar gaan ze naartoe? Die twee schijnbaar eenvoudige vragen
hebben betrekking op een aantal essentiële aspecten van ons gehoor. Ze laten ons ook
nadenken over hoe geluiden zich manifesteren en zich voortplanten in een bepaalde ruimte, op
openbare plaatsen of tijdens onze dagelijkse verplaatsingen. Waar gaan geluiden naartoe? We
kunnen geluiden niet alleen horen, maar ook zien én aanraken. Geluiden kunnen ons in de ban
houden...
Deze tentoonstelling, een coproductie van de CENTRALE en OVERTOON, het Brussels platform
voor creatie, stelt originele installaties voor van Brusselse en internationale kunstenaars.

20

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 leiddraad 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. De kunstenaars krijgen de kans om recent
werk voor te stellen. Ze worden geselecteerd door de artiesten die tentoonstellen in de CENTRALE,
onder 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.
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Regie 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 / Verantwoordelijke publiekswerking – laura.pleuger@brucity.be +32(0)2 279 64 72

Sint-Katelijneplein 44 - 1000 Brussel
centrale.brussels
WOE>ZON
10:30 > 18:00
Gesloten op feestdagen en tijdens de opbouw van
tentoonstellingen
Teksten Laura Pleuger
Grafisch ontwerp Jenyfer Garcia Gonzalez

*Document en afbeeldingen uitsluitend voor pedagogische doeleinden te gebruiken

Het team van de CENTRALE

NOTAS

en andere tekeningen

