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Voorwoord
Dit katern is opgesteld voor al wie extra input wenst rond deze tentoonstelling.
De inhoud richt zich in het bijzonder tot lesgevers en begeleiders van groepen en kan
gebruikt worden als ondersteuning bij een vrij of een geleid bezoek. In het katern wordt
een selectie kunstwerken in de kijker geplaatst die je in de tentoonstelling te zien krijgt.
Er worden ook enkele links vermeld waar je terecht kunt voor nog extra informatie evenals
een aantal vragen die aan de groep kunnen worden gesteld als gespreksopener.
Tot slot krijg je ook een overzicht van de activiteiten die in de marge van de
tentoonstelling worden georganiseerd.
We kijken er naar uit om je te mogen ontmoeten
in de CENTRALE,Laura Pleuger, Publieksverantwoordelijke
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Inleiding
van de curator
“Het was een boeiend avontuur om kennis te mogen maken met al deze kunstwerken, al deze
collecties en vooral de persoonlijkheden en individuen erachter. Van keuken tot eetkamer,
van hal tot slaapkamer… elke plaats vertelt een verhaal aan de hand van de dialogen die zich
ontspinnen tussen de verschillende kunstwerken. Al of niet bewust geeft de collectioneur
betekenis aan het kunstwerk in de kleine wereld die hij heeft opgebouwd. Of ze nu methodisch
zijn of intuïtief, privé of openbaar, allemaal vertellen ze een persoonlijk verhaal. Voor elk van
hen is de ontdekking, de aankoop, de nabijheid (mentaal of fysiek) van de kunstwerken van
fundamenteel belang geworden. De steeds evoluerende collectie drijft hen altijd maar om te
reizen, om in vraag te stellen, om onredelijke uitgaven te doen die evenwel absoluut noodzakelijk
zijn... Van het eerste tot het laatste werk (smaken blijven niet dezelfde doorheen de jaren) laten
ze een engagement zien voor de kunstenaar en diens creaties. Allen zijn ze het erover eens:
kunst verzamelen betekent ten volle leven, zijn zekerheden overhoop halen, uit zijn comfortzone
treden en de complexiteit van de creatie en van de link met de wereld in vraag stellen. Een
collectie biedt een andere kijk op de wereld en helpt om de wonderen en incoherenties ervan te
omarmen.
In elk van deze 11 collecties is de relatie met de kunstenaar in mindere of meerdere mate
aanwezig; sommige collectioneurs kennen ‘hun’ kunstenaars goed, andere totaal niet; sommige
van hen leven omringd door hun kunstwerken, andere dan weer niet; sommige delen hun collectie
met het publiek, anderen bewaren ze in kisten of in een opslagplaats, … maar in elk geval zorgt de
collectie voor een gevuld bestaan maar een lege bankrekening!”
Carine Fol
Curator van de tentoonstelling Private Choices
Artdirector van de CENTRALE
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Geschiedenis van
de privécollectie
“Verzameling van natuurlijke of artificiële objecten,
die tijdelijk of permanent buiten het economisch
circuit worden gehouden en worden onderworpen
aan een specifieke bescherming en blootgesteld
aan blikken van anderen in een speciaal hiertoe
ingerichte gesloten ruimte; de collectie is een
universeel gegeven […] dat aanwezig is in elke
samenleving van mensen.” 1
POMIAN K., 2001. Collection :
une typologie historique.
Romantisme, 112, p.9.
2
Idem, pp. 9-22.
3
POMIAN K., 1995. L’art vivant, les
collectionneurs et les musées.
In : Passions Privées. Collections
particulières d’art moderne et
contemporain en France. Catalogus van
de tentoonstelling. Parijs : Musée d’art
moderne de la Ville de Paris, pp.31-32.
1

De eerste collectie die in het Westen als dusdanig bekend werd, is de middeleeuwse
schat die vanaf de 6de eeuw zijn intrede doet en toen eigenlijk ook al het
voortvloeisel was van nog oudere tradities. De schat kan kerkelijk of vorstelijk zijn
en is een verzameling van relieken, objecten in een kostbare materie (goud, ivoor,
zijde,…). De rol van de schat is om te laten zien hoe machtig en rijk de eigenaar is.
Indien nodig kon de schat dienst doen als betaalmiddel, en hij diende ook als reserve
voor de objecten die werden gebruikt voor de cultus. Stilaan groeit de belangstelling
voor de Griekse en Romeinse overblijfselen en vanaf de 12de eeuw zien we dat de
schatten worden uitgebreid met heel wat antiquiteiten (marmer; oude muntstukken,
bronzen voorwerpen…).
Vanaf de 14de eeuw beginnen er zich privécollecties te vormen in het milieu van
de geletterden en in vorstelijke kringen. Aanvankelijk beperken zij zich tot het
verzamelen van antiek. De functie van de collectie is nog altijd om de rijkdom en
macht te laten zien van de eigenaar, maar toch ook – en dat is het verschil met
een schat - diens wijsheid en goede smaak. In de 15de eeuw breiden de collecties
in Italië en Vlaanderen zich uit naar de schilderkunst, gevolgd door planten en
andere natuurlijke curiositeiten. De eigenaars zijn nog altijd afkomstig uit de hogere
maatschappelijke kringen, maar vanaf de 16de eeuw komt daar ook de bescheidenere
bourgeoisie bij. In de loop van de 18de eeuw komt de natuurgeschiedenis de
collecties vervolledigen. In die tijd probeert men ook om een vorm van inventaris
op te maken van de bronnen waarbij wordt gestreefd naar volledigheid. In diezelfde
periode worden even vaak voorwerpen uit het lokale erfgoed verzameld als Griekse
of Romeinse antiquiteiten.2
Van het einde van de 15de tot het einde van de 18de eeuw zijn de privécollecties
“semi-openbaar” in die zin dat ze bezocht worden door reizigers en liefhebbers. Voor
deze bezoekers wordt soms ook een catalogus of een beschrijving van de collectie
gepubliceerd. Hun eigenaars zijn dan ook niet helemaal vrij in hun keuzes, want
uiteraard wil men niet onderdoen voor andere collecties, wat onvermijdelijk een
zekere prestatiedruk met zich meebracht.
Met de toename van het aantal musea in de 19de eeuw neemt de publieke
belangstelling voor de privécollecties wat af en zo komt het dat de collectie opnieuw
een volledige private status krijgt. De collectioneur heeft zijn vrijheid terug en kan
zijn persoonlijkheid ten volle in zijn keuzes en aankopen kwijt. 3
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De collectioneur van
hedendaagse kunst
4
De MAISON ROUGE I., 2013. L’art
contemporain au-delà des idées reçues.
Paris : Le Cavalier Bleu, p.9.
5
POMIAN K., 2001. Collection : une
typologie historique.
Romantisme, 112, p. 17.
6
Idem, pp. 17-18.
7
MOUREAU N. et al., 2015. Collectionneurs
d’art contemporain : des acteurs
méconnus de la vie artistique. Culture
études, 2015/1 (n°1), pp. 1-20.

In de 19de eeuw begint de hedendaagse kunst (de benaming van ‘hedendaagse
kunst’ dateert nog maar van de jaren 80, ervoor had men het over “actuele kunst” en
“levende kunst”4) een rol te spelen in de collectie.
In die periode kopen en tonen de musea, op enkele uitzonderingen na, voornamelijk
kunst van overleden kunstenaars. Een situatie die zal evolueren met de opkomst
van de musea voor moderne kunst bij het begin van de 20ste eeuw. De musea blijven
vooral gericht op de kunst uit het verleden die erkend wordt in de officiële kringen,
terwijl heel wat collectioneurs zich gaan richten naar een niet-conformistische
kunst, in de marge van de vertrouwde circuits.
“Het waren de collectioneurs die als eersten de kunstwerken van hun tijdgenoten
die de musea niet wilden, zijn beginnen verzamelen en tentoonstellen; van Courbet
tot de meest avant-gardistische kunstenaars: elke vorm van kunst die brak met de
tradities kon zich in het begin alleen maar handhaven en verder ontwikkelen dankzij
de steun van de collectioneurs.”5
Er komen altijd maar privécollecties bij, en ze worden ook steeds diverser en
toegankelijker. Ze zijn niet langer het privilege van een rijke en machtige elite. Ook
kleine collecties krijgen vorm, met als belangrijkste doel de persoonlijke voldoening
en de intellectuele of culturele verrijking. Elke collectie vormt de weerspiegeling van
de persoonlijkheid van haar eigenaar.6
Ook al zijn musea vandaag de dag niet meer onderworpen aan officiële criteria,
toch moeten ze bij de aankoop van kunstwerken bepaalde wetenschappelijke
voorwaarden indachtig blijven. Daartegenover staat de collectioneur die compleet
vrij is bij het maken van zijn keuzes en die dan ook een fundamentele rol speelt
binnen de hedendaagse creatie. Door kunst aan te kopen, steunt hij de kunstenaar
en zorgt hij er ook voor dat diens werk bekendheid verwerft. Hij speelt ook een
belangrijke rol voor culturele instellingen aan wie hij werk uit zijn collectie in
bruikleen geeft, of soms ook gewoon door ze financieel te steunen. Het gebeurt
geregeld dat een collectioneur zijn expertise ter beschikking stelt door te zetelen in
de raad van bestuur van een museum of in een commissie van aankopen.7
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Brusselse
collectioneurs en
internationale
kunstenaars
De tentoonstelling Private Choices tilt de sluier op van een belangrijk luik van het
domein van de kunst: de hedendaagse kunstcollecties en hun kunstminnende
eigenaars. Meer dan ooit spelen zij een fundamentele rol in een kunstwereld die
non stop groeit. Deze gepassioneerde zielen besparen tijd noch energie om hun
meesterwerk in de vorm van hun collectie te vervolmaken; ze aarzelen geen moment
om hun passie te delen en zo een deel van hun privéleven openbaar te maken. Dit
project belicht 11 Brusselse collecties met werken van nationale en internationale
kunstenaars, zowel van gevestigde waarden als van jong talent, met als doel de
eigenheid van elk van hen te laten zien. De keuzes die werden gemaakt in overleg
met de collectioneurs geven meteen ook een inkijk in het leven en de visie op kunst
van de verzamelaar. De 11 collecties bakenen elk hun eigen specifieke domein af:
filmisch, politiek sensueel, conceptueel, surrealistisch,… allemaal bieden ze een kijk
op de wereld en de hedendaagse creatie, op de kunstenaar en op zichzelf. Welke de
betekenis ook is die de collectioneur aan zijn collectie geeft, de redenen om de stap
te zetten naar het aanleggen van een collectie zijn veelzijdig en altijd ingegeven
door een verlangen en een noodzaak om via kunst een persoonlijk, intellectueel
en gevoelsmatig parcours te bewandelen. De CENTRALE schetst het portret van
11 bijzondere Brusselse collectioneurs aan de hand van hun al even bijzondere
collecties.
Elke collectie wordt in een afzonderlijke ruimte voorgesteld, om aldus de diversiteit
te bewaren van de verschillende visies op hedendaagse kunst. De bezoeker krijgt
een selectie te zien van meer dan 200 werken, een persoonlijk getuigenis van de
collectioneur evenals diens boek- en muziekkeuze bij wijze van inleiding in de
wereld van elke collectie.
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R.PATT Collectie
Surrealistisch
curiositeitencabinet
NAAM VAN DE COLLECTIONEUR

R.Patt 8
BOEKKEUZE

Wabi-sabi à l’usage des
artistes, designers, poètes
& philosophes, Léonard
Koren, 2015
MUZIEKKEUZE MUSICAL

Yo Mama, Frank Zappa, 1979
GETUIGENIS

“We realiseerden
ons dat we nogal wat
kunstenaars in onze
collectie hadden
die Marcel heetten
(Marcel Mariën, Marcel
Duchamp, …). Er zijn
nog heel wat “Marcels”
die we aan onze
verzameling kunnen
toevoegen; denk maar
aan Marcel Berlanger,
Marcel Miracle,..
Maar we beperken
ons uiteraard tot de
werken die we echt
mooi vinden en je kan
natuurlijk ook niet alle
Marcels verzamelen […].
Het is puur toeval dat
we zoveel “Marcels”
verzameld hebben,
onze keuzes zijn niet
berekend. Er moet een
bepaalde feeling met
het werk zijn, iets wat
we nog aan het werk
kunnen ontdekken, een
buikgevoel.”
Naam gekozen door de collectioneurs die
anoniem wensen te blijven. Verwijst naar het
pseudoniem R.Mutt dat door Marcel Duchamp
wordt gebruikt om bepaalde van zijn werken te
handtekenen, waaronder zijn beroemde urinoirs
9
DRAGUET M., 2014. Magritte. Paris : Editions
Gallimard (Collection Folio biographies), 416 p.
8

GESELECTEERD WERK

L’introuvable, 1937
Marcel Mariën (1920-1993, Antwerpen/Brussel (België))
Marcel Mariën leert het werk van René Magritte kennen in 1935, bij een
bezoek aan een tentoonstelling in Antwerpen. Zijn belangstelling voor
het surrealistische gedachtegoed wordt gevoed door het lezen van
zijn boeken en tijdschriften. Uiteindelijk ontmoet hij René Magritte en
komt zo in contact met de surrealisten. In 1937 maakt hij zijn eerste
surrealistische werk, L’Introuvable (titel die Magritte heeft bedacht),
een kapotte bril met slechts een enkel glas. L’Introuvable wordt
tentoongesteld in Londen in het kader van de International Surrealist
Exhibition, wat meteen de toetreding zal betekenen van Marcel Mariën
tot de groep Brusselse surrealisten. Marcel Mariën creëert niet alleen
collages en voorwerpen, hij is ook fotograaf en auteur. Zijn werk is
doorspekt met humor en zet aan tot verwondering en reflectie.

TE BEKIJKEN

ENKELE VRAGEN OVER HET WERK

Marcel Mariën dans tous ses états,
dooruitzending van 23 september 1993,
Sonuma - Les archives audiovisuelles : 8’46’’
http://www.sonuma.be/archive/marcelmariën-dans-tous-ses-états

- In welke kunststroming van
de 20ste eeuw zou je dit werk
onderbrengen?
- Noem enkele andere
kunstenaars op die bij je
opkomen bij het bekijken van
L’Introuvable.
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Collectie
Frédéric de Goldschmidt
Ode aan wit
NAAM VAN DE COLLECTIONEUR

Frédéric de Goldschmidt
BOEKKEUZE

Le Musée Imaginaire,
André Malraux, 1947
MUZIEKKEUZE

een koptelefoon die voor
absolute stilte zorgt, zodat
de bezoeker de werken in
alle rust kan bekijken
GETUIGENIS
GESELECTEERD WERK

Rauchzeichnung, 1959
Otto Piene (1928-2014, Bad Laasphe/Berlin (Duitsland))
Het werk Rauchzeichnung van Otto Piene is
een compositie van papier en roet. Dat roet is
afkomstig van een geperforeerde metalen plaat
waaronder een kaars of olielamp werd geplaatst.
De rook van de kaars liet lichtgrijze tot zwarte
punten achter op het vel dat bovenop de metalen
plaat was aangebracht. De elkaar overlappende
punten geven het geheel een illusie van beweging.
Otto Piene en Heinz Mack volgden allebei een
opleiding aan de Kunstakademie van Düsseldorf.
Ze zijn de grondleggers van de ZERO Groep die
in 1957 werd opgericht in reactie op de tweede
wereldoorlog die Duitsland isoleerde van de rest
van de wereld. De groep verenigt kunstenaars die
tabula rasa willen maken van het verleden en de
artistieke codes willen vernieuwen. Eigenlijk is
het niet echt een vaste groep maar veeleer een
occasionele vereniging van kunstenaars met
dezelfde esthetische bekommernissen op vlak van
beweging, licht, zuiverheid van de kleur wit.10

TE BEKIJKEN

Artist Talk – ZERO – Heinz Mack &
Otto Piene, gemodereerd door Hans
Ulrich Obrist, 13 juni 2012, Art Basel
: 81’11’’ https://www.youtube.com/
watch?v=96lynQzdi9I

“Het is inderdaad zo dat we voor ‘wit’ hebben gekozen
[als leidraad van deze tentoonstelling] omdat ik heel
wat witte werken in mijn bezit heb. Maar er is nog
een andere krachtlijn die er vanuit gaat. Met name
het ‘weinige’, de esthetiek van het ‘arme’. De manier
waarop de kunstenaar iets kan laten schitteren,
gewoon dankzij zijn talent. En dat is iets wat in nogal
wat kunstwerken uit mijn collectie terug te vinden
is. Dat is nu net het geniale van de kunstenaar: om
met twee keer niets een kunstwerk te creëren dat
esthetisch en conceptueel klopt. Kunstenaars die
zichzelf opleggen om geen kleur te gebruiken, zijn
verplicht om subtieler om te gaan met textuur, licht…
het feit dat een kunstwerk verschillende schakeringen
en variaties kan aannemen. […] Aan elk kunstwerk
hangen voor de collectioneur herinneringen vast aan
het moment waarop hij het aanschafte, de ontmoeting
met de kunstenaar. Er zijn zoveel elementen die het
dagelijkse leven rijker maken, soms door uitlokking,
maar soms ook door de schoonheid in al haar eenvoud.
Niet alle werken moeten iets uitlokken, integendeel,
er is veel kunst die ik bewonder, zonder dat ze bedoeld
zijn om wat dan ook uit te lokken maar gewoon
mooi zijn. Er is niets mis met het waarderen van een
kunstwerk gewoon omwille van zijn esthetische
schoonheid, ook al wordt dat vandaag de dag als
minder chique beschouwd. En dat is iets wat zeker het
geval is met wit, door de afwezigheid van chaos. In de
wereld waarin we leven, hebben we soms rust nodig.
Er zijn momenten waarop we uit onze tent moeten
worden gelokt, maar op andere momenten willen we
gewoon tot rust kunnen komen.”
JOCKS H.-N., 2012. Le Groupe ZERO. Interview
van Otto Piene, Heinz Mack et Günter Uecker.
Artpress, 388, pp. 61-68.
10
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BC Collectie
Harmonie en intensiteit
NAAM VAN DE COLLECTIONEUR

BC
BOEKKEUZE

De Alchemist, Paulo Coelho,
1988
MUZIEKKEUZE

Ne me quitte pas, Jacques
Brel, 1959

GETUIGENIS

”In een kunstwerk
ga ik op zoek naar
twee zaken. Ik weet
dat sommigen het
als heiligschennis
beschouwen als ik het
heb over de zoektocht
naar schoonheid.
Schoonheid is echter
relatief en evolutief.
Hoe meer men
investeert in kunst, hoe
meer onze perceptie
van wat mooi en lelijk is
erdoor wordt beïnvloed.
Schoonheid, het
esthetische, blijft dus
belangrijk voor mij. Maar
er moet een tweede
aspect aan worden
toegevoegd: het verhaal
dat de kunstenaar ons
wil vertellen.”

GESELECTEERD WERK

Ghost, 2007
Kader Attia (1970, Dugny (Frankrijk), woont en werkt in Berlijn en Parijs)
Voor zijn installatie Ghost, maakt Kader Attia mallen van vrouwenlichamen
in aluminiumpapier. Deze “spoken” krijgen de symbolische bezinnende
houding aangemeten. Het werd staat zo opgesteld dat de bezoeker de
beelden aan de rugzijde benadert en dus de indruk heeft dat hij menselijke
figuren zal zien, die er van op hun rugzijde bijna als ‘echt’ uitzien. Om
dan te ontdekken dat het lege omhulsels zijn. De vrouwen hebben elke
identiteit, elke individualiteit verloren. De beelden zijn bovendien zeer
fragiel, ze kunnen met één hand worden vernietigd. 11

TE BEKIJKEN

Kader Attia über seine Installation Ghost
in den Deichtorhallen Hamburg, 2011,
Deichtorhallen Hamburg : 3’49’’ https://www.
youtube.com/watch?v=i5Dj2ToZAZ0
ENKELE VRAGEN OVER HET KUNSTWERK

Ghost, Collections du Centre Pompidou
https://www.centrepompidou.fr/cpv/resource/
c4rbrjA/rngAML
11

- Wat roept de kwetsbaarheid van de beelden bij je op?
- Welke boodschap wil de kunstenaar overbrengen door zijn beelden zo
fragiel te maken?

11

Collectie
Nicole et Olivier G
De creatie als
maatschappelijk
engagement
NAMEN VAN DE COLLECTIONEURS

Nicole & Olivier G
BOEKKEUZE

Les mémoires d’Hadrien,
Marguerite Yourcenar, 1951
MUZIEKKEUZE

Everything’s beautiful,
Miles Davis & Robert
Glasper, 2015

GESELECTEERD WERK

Borderline, 2007
Tom Molloy (1964, Waterford (Ierland),
woont en werkt in Frankrijk)
Borderline is een wit geschilderde wereldbol met
daarop enkel nog de grenzen die door de mens
werden getrokken. De kunstenaar wil op die manier
het arbitraire benadrukken van wat ons van elkaar
scheidt. Tom Molloy onderzoekt de macht en de
manieren waarop die macht ontaard is. Hij stelt de
moraliteit in vraag en baseert zich hiervoor vooral
op bestaande informatie. Hij vertrekt van een
gemakkelijk toegankelijk en vaak ruim verspreid
medium: nieuwsberichten van Internet geplukt;
foto’s uit massamedia of sociaaleconomische
informatie. Vervolgens gaat hij deze bronnen zelf
bewerken in kunstwerken die de vooroordelen
aanhalen van gewone mensen die vaak zwaar
getroffen worden door gebeurtenissen waar ze zelf
weinig of geen greep op hebben. Het werk van Tom
Molloy is bewust minimalistisch, hij geeft de feiten
en laat de toeschouwer zelf nadenken over de
gevolgen ervan.12
12

http://www.ete78.com/portfolio-item/337/

GETUIGENIS

”De kernthema’s van onze collectie hebben te
maken met economie, het maatschappelijke,
de informatie, bevoogding en democratie. Het
zijn onderwerpen die mij interesseren. […] Kunst
is geen epifanie, kunst heeft te maken met de
wereld waarin we leven en met de problemen
waarmee we te maken krijgen.”
TE BEKIJKEN

Tom Molloy Interview, door Hammand
Nasar, 2011, The Drawing Center NYC :
36’22’’
https://www.youtube.com/
watch?v=oExZwa26gUw
ENKELE VRAGEN OVER HET KUNSTWERK

-Geef een definitie van het concept
‘grens’.
- Zijn grenzen al altijd dezelfde?
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Collection C²
Over leven en dood
NAMEN VAN DE COLLECTIONEURS

-

BOEKKEUZE

Charlotte, David Foenkinos,
2014
MUZIEKKEUZE

Les Gymnopédies, Erik
Satie, 1888. In een
vertolking van Reinbert
De Leeuw, 2003
GETUIGENIS

“Ik heb altijd een
passie gehad voor oude
kunst tot ik op een dag
werd ingewijd in de
hedendaagse kunst,
een compleet nieuwe
en revolutionaire wereld
voor mij. Ik heb enige
tijd nodig gehad om mij
aan te passen, maar
het voelde uiteindelijk
zeer natuurlijk aan. Ik
zie een fundamenteel
verschil tussen
hedendaagse en oude
kunst: hedendaagse
kunst vraagt
een permanente
invraagstelling terwijl
oude kunst gebaseerd
is op feiten, gevestigde
waarden, technieken,
procedés en reputaties
van kunstenaars
terwijl een hedendaags
kunstenaar snel
vergeten kan worden.
En ik denk dat dit een
van de redenen is
waarom ik het grootste
deel van mijn tijd wijd
aan hedendaagse
kunst.”

GESELECTEERDE WERKEN

Parée, ca 1930-2007
(1981, Brussel (België), woont en werkt
in Brussel)

Still Alive, 2005
Kris Martin (1972, Kortrijk (België),
woont en werkt in Gent)

Deze twee werken – net zoals deze van Damien Hirst, Michel François en Jan Fabre
die ook in deze tentoonstelling te zien zijn – weerspiegelen de belangstelling die heel
wat hedendaagse kunstenaars hebben voor het genre van de Memento Mori en de
Vanité. Memento Mori is Latijn voor “herinner je dat je zult sterven’ en wordt gebruikt
als benaming van een kunstgenre dat als doel heeft de mens te wijzen op zijn
sterfelijkheid. Hiervoor worden symbolen gebruikt als de schedel, de zandloper of de
gedoofde kaars, waarmee het vluchtige karakter van het leven wordt gesuggereerd
en het meedogenloze voorbij tikken van de tijd. De Vanités zijn gelijkaardig aan de
Memento Mori. Het zijn stillevens waarin dezelfde symbolen worden gebruikt, maar
waarin ook muziekinstrumenten, wijn en boeken worden afgebeeld die herinneren
aan de futiliteit van luxe en werelds genot. De Vanités en Memento Mori zijn bijzonder
populair in de 17de eeuw en worden ook volop als inspiratiebron gebruikt door
hedendaagse kunstenaars.

13

GESELECTEERDE WERKEN

Silhouette effacée, 2008
Freddy Tsimba (1967, Kinshasa
(Democratische Republiek Congo),
woont en werkt in Kinshasa)
CITAAT

”Ik heb op de eerste plaats willen uitdrukken wat het
thema “kunst en vrede” bij mij opriep, in het licht van
de burgeroorlog die mijn land doormaakt. Ik wilde niet
choqueren maar uitdrukken wat ik voel bij wat er zich
afspeelt. De inspiratie voor dit werk haalde ik gewoon
op straat, ze lag er gewoon voor het rapen..”
Freddy Tsimba

Freddy Tsimba is bekend voor zijn beelden
gemaakt van gerecycleerde metalen
voorwerpen. Hij verzamelt patroonhulzen
in oorlogsgebieden die hij aan elkaar
last, waarmee hij dan figuren maakt die
vooral zwangere vrouwen weergeven.
Deze “silhouettes effacées”(uitgewiste
silhouetten) zoals hij ze noemt, zijn een
eerbetoon aan de slachtoffers van de
oorlogen en gewapende conflicten in
Kongo en overal ter wereld. Door telkens
weer te kiezen voor zwangere vrouwen, wil
hij een boodschap van hoop verspreiden:
“uiteindelijk zegeviert het leven altijd”. In zijn
beelden verwerkt Freddy Tsimba nog andere
metalen voorwerpen die symbool staan voor
de dood (machetes, vallen), verdrukking en
opsluiting (kettingen, sleutels) of verslaving
(pillen).13
TE BEKIJKEN

Interview Freddy Tsimba,door Frieda Van Wijck, 15
september 2011, Africalia: 3’45’’
https://www.youtube.com/watch?v=_af86YibTdM
&
Sculpture de la vie. Un artiste en temps de guerre :
Freddy Tsimba, 2013, ThinkingAfrica : 41’37’’
https://www.youtube.com/watch?v=BM8fuDeqN0E

13

http://www.freddytsimba.com/
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Collectie
Veys-Verhaevert
De onzichtbare collectie
NAAM VAN DE COLLECTIONNEUR

Christophe Veys
BOEKKEUZE

La collection invisible,
Stefan Zweig, 1925
MUZIEKKEUZE

Reste la même,
Jérémie Kisling, 2009

GETUIGENIS

“Voor mij heeft het
verzamelen van
hedendaagse kunst
niets gedurfds, het
is iets natuurlijks.
Je behoort tot een
wereld, je vertoeft
in het gezelschap
van kunstenaars, je
maakt hen je passie
duidelijk en je maakt
jezelf nuttig. Door hun
werk aan te kopen,
bewijs ik hen een
dienst want niet alleen
is het een vorm van
bevestiging, het stelt
hen ook in staat om
ervan te leven en om
de vaak dure productie
te bekostigen. Als je
als kunstenaar enkele
collectioneurs achter je
hebt staan, maakt dat
je leven makkelijker.
Voor mij is het van
kapitaal belang om
kunst van levende
kunstenaars te kopen.”

GESELECTEERD WERK

May I draw your attention to a cast eyelash, 2012
Elisabeth S. Clark (1983, woont en werkt in Londen en Parijs)
Voor haar werk May I draw your attention to a cast eyelash, bedekt
Elisabeth S. Clark een van haar wimpers met goud om hem vervolgens
op haar vingertop te nemen en de tentoonstellingsruimte in te blazen
op dezelfde manier als het bijgeloof wil dat men een “wens” doet bij
het verlies van een wimper. De gouden wimper komt terecht op een
vloer bevuild door de stoffige voetstappen van de bezoekers en krijgt
aldus zijn aanvankelijke statuut van onbeduidend object terug.14
Aanvullend bij het kunstwerk wordt een opname geprojecteerd waarin
het proces wordt beschreven. Door van een nietszeggend en bijna
onzichtbaar iets als een wimper een kostbaar object te maken, zet zij
de toeschouwer aan, tot het in vraag stellen van het statuut, de vorm
en de waarde van een kunstwerk. 15

ENKELE VRAGEN OVER HET KUNSTWERK

- Wat denk je van de aanpak van de kunstenares?
- Wordt de gouden wimper een kunstwerk volgens jou of blijft het
een betekenisloos object?

14
15

Hier wordt het werk in een vitrine gepresenteerd.
http://www.elisabethsclark.com

15

Collectie
Yolande De Bontridder
Van kunstenaar
tot kunstwerk

NAAM VAN DE COLLECTIONEUR

Yolande De Bontridder
BOEKKEUZE

Americanah, Chimamanda
Ngozi Adichie, 2016
MUZIEKKEUZE

Sequenza III (1963),
Luciano Berio vertolkt door
Constance Godeau

GESELECTEERD WERK

Strata, 2015
Nicolás Lamas (1980, Lima (Peru, woont
en werkt in Gent)
Het werk Strata bestaat uit zestien biljartballen
die zodanig werden bewerkt en misvormd dat hun
verschillende lagen zichtbaar worden. Enkele
ervan doen denken aan edelstenen of aan stenen
die aangetast zijn door erosie. De stratigrafie die
ontstaat doet denken aan de lagen van bepaalde
sedimentgesteenten. Het is onmogelijk om met
deze ballen een spelletje te poolen want hun
vervorming zorgt ervoor dat je niet weet welke
baan ze zullen volgen. Ze verliezen op die manier
hun eerste functie en transformeren zich tot
nieuwe objecten. 16

16

http://www.meessendeclercq.be/pdf/Nicolas_Lamas.pdf

GETUIGENIS

”Kunstwerken zijn een weerspiegeling van de
periode waarin we leven, ze creëren een opening
naar de wereld, naar verandering en vertalen ook
de permanente evolutie van de ons omringende
wereld. De hedendaagse kunstenaars laten ons
de weerspiegeling zien van deze wereld.“

16

Collectie
Familie Servais
Kunst als weerspiegeling van de
menselijke aard
NAAM VAN DE COLLECTIONEUR

Alain Servais
BOEKKEUZE

Le paradigme perdu : la nature humaine, Edgar Morin,
1973
MUZIEKKEUZE

Born Under Punches (The
Heat Goes On),
Talking Heads, 1980
GETUIGENIS

“Voor de collectie, die
toebehoort aan de hele
familie, is het zeer belangrijk
[dat de werken ook buiten
de familie bestaan]. Wij zijn
de bewaarhouders van deze
kunstwerken. Dit is een
diepgewortelde overtuiging,
we zijn niet de eigenaars van
deze werken, we hebben niet
het recht om ze voor onszelf
te houden. Het publiek heeft
evenzeer het recht om deze
kunstwerken te bewonderen.
Ook ten overstaan van de
kunstenaars en van de kunst
in het algemeen is het onze
verantwoordelijkheid om de
werken een eigen leven te
laten leiden. De collectie laten
leven is essentieel. De kunst
zoals wij ze beleven is een
filosofie die zich mengt met
het dagelijkse leven, en die, zo
hopen we althans, net dankzij
die openheid naar de ander met
een grote “A” het leven beter
kan maken. En dat is het doel
van onze aanpak.”

GESELECTEERD WERK

Llorando, 2010
Carlos Aires (1974, Malaga (Espagne), woont en werkt in Madrid)
De installatie Llorando van Carlos Aires stelt een liggend beeld van
Jezus voor bedekt met bladgoud. De wonde in zijn zijde werd verplaatst
naar het hart. Aan de muur achter de lijdende Christus werd een regen
van messen bevestigd met magneten. Op hun lemmet staan titels van
liefdesliedjes gegraveerd. Carlos Aires benadrukt de dubbelzinnigheid
van beelden en maakt hiervoor gebruik van fotografie, video,
beeldhouwen en installatie. Volgens hem schuilt achter elke officiële
versie van een verhaal een andere waarheid die moet worden
achterhaald. Zijn werk is doorspekt met verwijzingen naar religie,
communicatietechnologie, politiek en meer bepaald de politiek in zijn
geboorteland. De artiest maakt gebruik van de regels van het massaentertainment om alle afgeleide vormen van het totalitarisme aan de
kaak te stellen.17

17

http://carlosaires.aeroplastics.net & http://www.fondationfrances.com/artistes/carlos-aires/
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Collectie
Galila
« De rien »18

NAAM VAN DE COLLECTIONEUR

Galila
BOEKKEUZE

Een boek-voorwerp van haar verzameling
MUZIEKKEUZE

West Side Story, America, Leonard Bernstein, 1957

GESELECTEERD WERK

Zonder titel, 2008
Chema Madoz (1958, Madrid (Spanje),
woont en werkt in Madrid)
Chema Madoz werkt meestal met gebruiksvoorwerpen die hij kadert in een installatie
doortrokken van surrealistische en absurde
eigenschappen. Voor elk fotografisch werk maakt
de kunstenaar een voorbereidende schets waarbij
hij alles zorgvuldig berekent en meet. De fotograaf
maakt opnames in de studio, bij natuurlijk licht.
Vaak terugkerende elementen in zijn werk zijn
ondermeer boeken, muzieknoten, partituren,
mechanismen en horloges als verwijzing naar de
tijd die voorbijgaat. Zijn zwart-witte fotoreeksen
op barietpapier kregen geen titel, zodat elke
toeschouwer zijn verbeelding de vrije loop kan
laten. Deze vluchtige installaties die in foto’s
worden vastgelegd, onderzoeken onze perceptie
van de realiteit. 19

19
18

Franse woordspeling die zowel ‘uit het niets’ als ‘graag gedaan’ betekent.
CASANI B. (dir.), 2015. Chema Madoz. Les règles du jeu, Tentoonstellingscatalogus.
Arles : Actes Sud, 176 p.

GETUIGENIS

”Mijn passie voor hedendaagse kunst is eigenlijk
zuiver per toeval ontstaan en was ook voor mij
een verrassing! De start van mijn collectie is het
resultaat van een heus misverstand. In 2005
verbleef ik in New York op het ogenblik van de
ARMORY SHOW. Ik was ervan overtuigd dat het
om een tentoonstelling van oude harnassen
ging. Ik moet zeggen dat ik dertig jaar lang
tussen de antieke voorwerpen heb geleefd: mijn
echtgenoot, Jacques, was een gepassioneerd
verzamelaar van antiek. Tot mijn grote verbazing
bleek het om een grote hedendaagse kunstbeurs
te gaan. Aangezien ik daar toen toch al stond met
mijn toegangsbiljet in mijn handen en ik niet als
een onwetende ziel wilde sterven, heb ik beslist
om de beurs te bezoeken, zij het dan zonder
enige ervaring of voorkennis van hedendaagse
kunst. Nog geen half uur later had ik mijn eerste
kunstwerk aangekocht, voor een prijsje: het was
een werk van Tom Fowler, inkt op papier, waarop
hij 11.522 keer het woord WHY had geschreven?”

18

Vanhaerents Art
Collection
Once upon a time…20
NAAM VAN DE COLLECTIONEUR

Walter Vanhaerents
BOEKKEUZE

De Welwillenden,
Jonathan Littell, 2006
MUZIEKKEUZE

Once Upon a Time in the
West, Dire Straits, 1979

GETUIGENIS

”Mijn collectie kent meerdere
aspecten, meerdere
inspiratiebronnen ook. Zij is
voor een groot deel gebaseerd
op het observeren van de
dingen en op mijn ervaring als
student in de filmkunst, waar
ik deze visuele perceptie heb
ontwikkeld. Maar intussen
zijn er zoveel andere aspecten
bijgekomen wat heeft
geresulteerd in een collectie
met een veelheid aan thema’s.
Laten we zeggen dat het een
hedendaagse collectie is die
geënt is op onze wereld.”

GESELECTEERD WERK

Self-Portrait As A Fountain, 2000
Paul Pfeiffer (1966, Honolulu (Hawaï), woont en werkt in New-York)
Dit werk bestaat uit een douche omringd door camera”s en een scherm
waarop te zien is wat er zich achter het gordijn afspeelt. De kunstenaar
Paul Pfeiffer reconstrueert hiermee het decor van de beroemde
douchescène uit de film Psychose van Alfred Hitchcock waarin het
personage van Marion Crane vermoord wordt. De 9 toezichtcamera’s zijn
zo opgesteld dat de opnamebeelden vanuit dezelfde hoeken worden
genomen als in de film. Het decor is perfect nagebouwd, het enige wat
ontbreekt zijn de acteurs en de cameraploeg. De toeschouwer krijgt de
scène te zien vanuit de gezichtshoek van de filmmaler, de camera maar
ook de voyeur.21

ENKELE VRAGEN OVER HET KUNSTWERK:

- Welk gevoel roept dit kunstwerk
bij je op?
- Welke rol speelt de
toeschouwer in deze scène?
- De douchecabine die je hier
ziet, is anderhalve keer groter
dan de originele, waarom denk
je?

De titel, Self-Portrait As A Fountain, verwijst naar een werk van Bruce
Nauman, een zelfportret van de kunstenaar met ontbloot bovenlichaam,
handen omhoog geheven en een waterstraal spuwend naar analogie
met de beelden waar fonteinen vaak mee worden versierd. Op die manier
gaan kunstenaar en kunstwerk in elkaar over. Dit werk verwijst zelf
naar de beroemde Fontaine van Marcel Duchamp (1917) bestaande uit
een omgekeerde porseleinen urinoir die hij als beeld opvoerde. In de
twee gevallen maken de kunstenaars brandhout van de conventionele
opvatting van kunst. 22
Deze titel verwijst zowel naar de song van Dire Straits als naar de film uit 1944 van Alexander Hall met Cary Grant
Vanhaerents Art Collection & CHAILLOU Th., 2009. Les caméras de surveillance ne peuvent rien
pour vous. L’Art Même, 42, pp.18-21.
22
Collectie van het Whitney Museum of American Art http://collection.whitney.org/object/5714
20

21

19

Collectie
1987
In osmose
NAMEN VAN DE COLLECTIONEURS

BOEKKEUZE

The Hidden Messages in
Water, Masaru Emoto, 2004

GETUIGENIS

” Wij hebben ons eerste kunstwerk samen gekocht, we waren net
verloofd. Het was een werk van Fred Eerdekens, nog voor hij met koper
is beginnen werken. We waren nog zeer jong. Er was één werk dat ons
meteen aansprak in een galerie in Antwerpen, we keken elkaar aan
en wisten meteen dat we het zouden kopen. 25.000 Belgische frank
hebben we er toen voor betaald, dat zullen we niet snel vergeten
want dat was een groot bedrag voor ons in die tijd! Het is een werk
dat ons ons hele leven lang heeft vergezeld. Toen we de kunstenaar
hebben ontmoet, heeft hij ons de betekenis van zijn werk uitgelegd,
waarop kompassen te zien zijn die allemaal een ander noordelijk punt
aangeven. De betekenis erachter is dat iedereen zijn eigen richting
moet uitgaan. Het was heel wat om dit werk zo samen te hebben
gekocht bij het begin van onze relatie. […] We hebben vastgesteld dat
de rode draad in onze collectie eigenlijk de essentie is van het leven:
het leven, de dood en de liefde. Ook het lijden krijgt een plaats in onze
collectie.”

MUZIEKKEUZE

CITAAT

Für Alina, Arvo Pärt, 1976
GESELECTEERD WERK

Untitled 8 (The Watchers), 2013
David Altmejd (1974, Montréal (Canada),
woont en werkt in New-York)

23
LEYDIER R., 2014.
Dans le labyrinthe avec
David Altmejd. Interview
par Richard Leydier.
Artpress, 417, pp.46-51
& Les Cahiers de l’Imaginaire, Conversations
sur l’Art, David Altmejd.
http://www.cahiersdelimaginaire.com/
arttalks-conversationsurlart/2014/12/14/
david-altmejd-le-rveur-absolu24
Extrait d’interview
de David Altmejd par
François Michaud
et Robert Vifian. In :
David Altmejd, Flux,
Catalogue d’exposition,
2015. Paris : Paris
Musées, 190 p.

Dit werk maakt deel uit van een reeks
gevleugelde figuren, The Watchers
genaamd. Het is een antropomorf
gipsen beeld bestaande uit handen,
dat zichzelf van binnenuit lijkt vorm
te geven. Handen en de beweging van
handen vormen een sleutelelement
in de beelden van David Altmejd. Het
is tijdens het werken aan een van zijn
“reusachtige” antropomorfe beelden
dat de kunstenaar mallen is beginnen
maken van zijn hand om deze dan
vervolgens in zijn beelden te integreren.
De mal van de hand staat symbool voor
de beweging van de beeldhouwer. Van
dan af integreert de kunstenaar dit
idee in nog andere figuren maar dan
op menselijke schaal. De idee dat het
beeld haar eigen vorm kan creëren is
terug te vinden in al het werk van de
kunstenaar. Dit idee van “vrijwillige”
transformatie herinnert aan de vrijheid
van elk individu om zijn eigen leven vorm
te geven. David Altmejd maakt gebruik
van diverse materialen en ontwerpt zijn
werken als organismen. Hij ensceneert
antropomorfe en dierlijke figuren, zoals
de weerwolf bijvoorbeeld, symbool van
de transformatie en metamorfose – in
een wereld die geïnspireerd is op de
biologie en architectuur. 23

TE BEKIJKEN

Rencontre avec David
Altmejd,in het kader
van de tentoonstelling
David Altmejd – Flux,
ontmoeting met
de kunstenaar en
de curator van de
tentoonstelling Josée
Bélisle, donderdag
18 juni 2015, Musée
d’art contemporain
de Montréal : 64’29’’
https://vimeo.
com/132746939

“Ik wilde figuren maken van
alleen maar gips en mallen
van mijn handen. Ik noemde
ze de Bodybuilders omdat ik
gebruik maakte van de mal
van mijn handen om het gips
vorm te geven, om een figuur
te creëren met een speciale
vorm die bepaald zou zijn
door de figuur zelf. Ik heb al
snel ingezien dat, wanneer
bodybuilders hun handen
gebruiken om stoffen te laten
stijgen, door van beneden
naar boven te werken zodat
de stof zich bijvoorbeeld
achter de schouders
ophoopt, en er zich als het
ware vleugelstructuren
vormen …. Voor mij is het
maken van deze beweging
van onder naar boven een
fundamentele sculpturale
beweging. Het is door
deze beweging dat de
Watchers zijn ontstaan, deze
gevleugelde personages”
David Altmejd 24

ENKELE VRAGEN OVER HET KUNSTWERK

- Hoe heeft de kunstenaar dit kunstwerk gemaakt?
Beschrijf zijn handelingen.
- Aan welke klassieke figuur doet dit beeld je denken?

20

GESELECTEERD WERK

To have butterflies in the stomach, 1965
Daniel Spoerri (1930, Galati (Roemenië), woont en werkt in Wenen en
Seggiano)
Kunstenaar, collectioneur en galeriehouder Daniel Spoerri is een van de
figuren uit de Franse strekking, het Nouveau Réalisme. Deze stroming
werd opgericht in 1960 en verenigt de kunstenaars die gebruik maken
van collages en assemblages, maar ook van schilderkunst. Een aantal
van hen integreren ook reële voorwerpen in hun werk, die symbool staan
voor onze dagelijkse consumptie. Daniel Spoerri is bekend geworden
door zijn “tableaux-pièges” (gevangen beelden) waarmee hij gewone
objecten integreert in zijn werken of ook omdat hij maaltijdresten
aan de muur bevestigde als waren het klassieke schilderijen. De
kunstenaar beschrijft zijn “tableaux-pièges” als toevallige situaties
die hij als dusdanig op de drager van het moment vastmaakt”.25 Door
gebruiksvoorwerpen tot relikwieën van onze tijd te maken, geeft de
kunstenaar zijn werk een sociologische dimensie. Daniel Spoerri ligt
ook aan de wieg van het Eat Art concept en gebruikt de daad van het
eten in zijn performances. Hij bouwt kunstgalerijen om tot restaurant,
organiseert maaltijden en met de resten die de gasten achterlieten,
maakt hij vervolgens een kunstwerk.26

DAGEN Ph. & HAMON Fr. (dir.), 2011. Epoque contemporaine. XIXe-XXIe siècles. Paris : Flammarion,
p. 517 & MARTIN J.-H., 2007. Daniel Spoerri et le trésor des pauvres. Artpress 2, 4, pp. 70-77.
26
LEMOINE S. (dir.), 2013. L’art moderne et contemporain. Paris : Larousse, pp.202-205 &
http://www.danielspoerri.org/
25
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In de marge van de
tentoonstelling
SCHOLEN EN VERENIGINGEN

Actief geleid bezoek – Bestemd voor alle opleidingsniveaus
DUUR 1u - 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.
Bezoek op maat – Bestemd voor alle opleidingsniveaus

DUUR 1u - 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.

Vrij bezoek – Bestemd voor alle opleidingsniveaus

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):
+32 (0)2 279 64 44 ou info@centrale.brussels
+ 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 15-11 2017 om 13u
		DUUR 1h30
		
Gratis voor leerkrachten – Lunch aangeboden
		
Reservatie noodzakelijk: info@centrale.brussels
++ 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
Guide KIDS met illustraties van Paola De Narvaez (5>10 jaar)
Vraag aan het onthaal naar ons gratis spelparcours om de allerjongsten te begeleiden doorheen de
tentoonstelling.

Voor iedereen
Zondag in de CENTRALE
11:30

03-12 17 / 07-01 18 / 04-02 18 / 04-03/18 / 06-05 18

Bezoek inbegrepen in het toegangsticket
De CENTRALE biedt u de kans om Private Choices te bezoeken met een professionele gids.

De workshops van de CENTRALE Woensdag 14:00 > 16:00
Intergenerationele workshops (vanaf 8 jaar)
Een nieuwe creatieve afspraak op woensdagmiddag!
Prijs 5,00 € (inclusief ticket voor de tentoonstelling en materiaal)
Bij voorkeur te reserveren: info@centrale.brussels – 02 279 64 44
November > januari
22-11 17 – 06-12 17 – 20-12 17 – 10-01 18
Januari > maart
24-01 18 – 07-02 18 – 21-02 18 – 07-03 18
Maart > mei
21-03 18 – 18-04 18 – 02-05 18 – 16-05 18
De CENTRALE wil nieuwe manieren aanreiken om hedendaagse kunst te benaderen en doet dit onder
mee met intergenerationele workshops waarop u van harte welkom bent!
Tijdens een initiatie van 2 uur op woensdagnamiddag, laat een kunstenaar u kennismaken met zijn
kunst en krijgt u de kans om nieuwe technieken en expressievormen te ontdekken (beeldhouwen,
dans, soundcreatie, video…)
De workshops van de CENTRALE: een ruimte van dialoog en uitwisseling tussen kunstenaars en
deelnemers, waar een brug wordt geslagen tussen generaties, een creatieve afspraak om niet te
missen!
INFOS EN INSCHRIJVINGEN
info@centrale.brussels – 02 279 64 44 http://www.centrale.brussels/ateliers/
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Wordt verwacht…
CONTESTATION PAST > FUTURE / OPEN ACADEMY
RESISTANCE / EXHIBITION
TENTOONSTELLING – INSTALLATIES – WORKSHOPS
September 2018 > januari 2019
De CENTRALE wordt tijdens het eerste semester van het academiejaar 2018-2019 een OPEN
ACADEMY: een locatie voor ontmoeting en uitwisseling tussen studenten en docenten van
verschillende Brusselse kunstscholen (L’ Académie Royale des Beaux-Arts de Bruxelles,
LUCA School of Arts). Uitgangspunt: de geschiedenis en de oorzaken van mei ‘68 waaraan
huidige en toekomstige protestbewegingen worden afgetoetst.
Tegelijk kan het publiek kennis maken met de artistieke resultaten van dit prospectieen creatieproces. Er is ook ruimte voor een lezingencyclus en de thematentoonstelling
‘RESISTANCE’. In de tentoonstelling komen verschillende facetten van contestatie
aan bod. Binnen een maatschappij die zoekt naar zingeving en waar de moraal en de
media essentiële uitdagingen aangaan, stelt kunst zich kritisch op ten overstaan
van machthebbers in de politiek, de economie, de moraal en de media. Net als de
kwesties die aan mei ‘68 ten grondslag lagen, leggen kunstenaars de gevaren bloot die
vooruitgang en democratische fundamenten ondergraven. Thema’s als individuele vrijheid,
feminisme, democratie, mondialisering, grenzen en ecologie stellen ons voor enorme
maatschappelijke uitdagingen. Tussen utopie en realiteit, evolutie en revolutie staat de
rol van opstandige individuen en kunstenaars centraal tijdens deze tentoonstelling van
Brusselse, Belgische en internationale artiesten.
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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. 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.
Het team van de CENTRALE
Directeur Pascale Salesse
Artdirector Carine Fol
Adjunct van de artistiek directeur Joan Vandenberghe
Culturele bemiddeling Youssef Khattabi
Administratie en secretariaat Farah Boukaftane, Javier Rebora
Events & logistiek Zaccaria Moudden Ridai
Technische support 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, Stéphanie Hocq,
Giulia Cala
Uw contactpersoon Laura Pleuger / Responsable des publics – laura.pleuger@brucity.be +32(0)2 279 64 72
Sint-Katelijneplein 44 - 1000 Brussels
centrale.brussels
WOE>ZON
10:30 > 18:00
Gesloten op feestdagen en tijdens de opbouw van tentoonstellingen

*Document en afbeeldingen uitsluitend voor pedagogische doeleinden te gebruiken
TEKSTEN Laura Pleuger
GRAPHISCH ONTWERP Jenyfer Garcia Gonzalez
VERTALING Ann Michiels
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NOTaS

en andere tekeningen

