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Dit dossier is bestemd voor wie graag wat extra materiaal krijgt rond de tentoonstel-
lingen die door de CENTRALE worden georganiseerd. Ook al is deze bundel specifiek 
gericht aan leerkrachten en animatoren, toch kan hij ook gebruikt worden voor wie 
de tentoonstelling alleen of met een gids bezoekt. U vindt er een selectie in terug 
van de kunstwerken die u in de tentoonstelling te zien krijgt en ook heel wat online 
informatiebronnen. Verder krijgt u ook een overzicht van de activiteiten die in het 
kader van de tentoonstellingen worden georganiseerd.

We hopen u in de CENTRALE te mogen verwelkomen!
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In de CENTRALE lopen momenteel twee tentoonstellingen. The Theatre of the Balle-
nesque dompelt de bezoeker onder in de wereld van fotograaf Roger Ballen. De ten-
toonstelling is samengesteld uit een dertigtal foto’s en een aantal video’s maar er 
is ook een grote installatie die laat zien hoe de kunstenaar in de loop van de ja-
ren is geëvolueerd. Correspondances stelt werk voor van kunstenaar Ronny Delrue 
evenals het resultaat van de briefwisseling die hij met verschillende kunstenaars, 
onder wie ook Roger Ballen, onderhield.

Wie zijn de kunstenaars ?
Roger Ballen
Geboren in 1950 in New York, USA. Woont en werkt in Johannesburg, Zuid-Afrika.

Roger Ballen behaalde een diploma geologie en ging zich in de jaren 80 in Zuid-Afri-
ka vestigen. Zijn werk als geoloog voerde hem naar onooglijke dorpen diep in de 
Afrikaanse bush die hij bestudeerde via fotografie. Vanaf 1994 verkent hij met zijn 
fotografisch werk zijn stad, Johannesburg. Roger Ballen realiseerde ook heel wat 
kortfilms die vaak in de lijn lagen van zijn foto’s, zoals onder meer de wijdverspreide 
videoclip, I Fink U Freeky, die hij in 2012 maakte voor de groep Die Antwoord. Gelei-
delijk aan voegt hij tekeningen en installaties toe aan zijn artistieke praktijk. Zijn 
werk was reeds te zien op heel wat tentoonstellingen overal ter wereld:  Musée de 
la Chasse et de la Nature, Parijs (2017), Sydney College of the Arts, Australië (2016), 
Serlachius Museot, Finland (2015). Hij creërde een opmerkelijke installatie, House 
of the Ballenesque, ter gelegenheid van de Rencontres de la Photographie d'Arles 
in 2017. In 2018 stelde hij een grootschalige installatie voor in een verlaten winkel-
centrum, getiteld Roger Ballen's Bazaar/Bizarre. Dat was in het kader van de Wies-
baden Biennale (Duitsland). In 2017 werd van zijn werk een monografie uitgegeven 
door Thames & Hudson, Ballenesque. Roger Ballen: A Retrospective.

Ronny Delrue
Geboren in 1957 in Heestert, België. Woont en werkt in Gent, België.

Ronny Delrue is als kunstenaar van vele markten thuis: hij schildert, tekent en beeld-
houwt. In 2011 behaalde hij zijn doctoraat aan de KU Leuven. De resultaten van dit 
onderzoek werden gepubliceerd in Het Onbewaakte Moment, een uitgave van het 
Mercatorfonds met onder meer zijn uitwisselingen met verschillende kunstenaars 
over de rol van de “ongecontroleerdheid” in de beoefening van de tekenkunst. Hij 
wordt vertegenwoordigd door de galerie Jacques Cerami in Charleroi.
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Correspondances is een project van lange adem. Ronny Delrue (1957, Heestert, België; 
woont en werkt in Gent) onderhield gedurende enkele jaren een correspondentie met vijf 
kunstenaars van over de hele wereld; schilder Martin Assig (1959, woont en werkt in Ber-
lijn, Duitsland), schilder en keramist Salam Atta Sabri (1953, woont en werkt in Bagdad, 
Irak), fotograaf Roger Ballen, multimediakunstenaar Sanjeev Maharjan (1983, woont en 
werkt in Kathmandu, Nepal) en multimedia kunstenaar Mithu Sen (1971, woont en werkt 
in New Delhi, India). Deze brieven nemen de vorm aan van tekeningen, tekstfragmenten 
en collages. De correspondentie wordt gelijktijdig voorgesteld in het S.M.A.K. (Gent) en 
in de CENTRALE, waar het accent werd gelegd op de uitwisseling die plaatsvond tussen 
Ronny Delrue en Roger Ballen.
 
Elke briefwisseling is een uitnodiging om een andere wereld te ontdekken maar ook een 
afspiegeling van de realiteit die eigen is aan elke kunstenaar. Elk contact betekent voor 
de artiesten een investering zowel op fysiek als op emotioneel vlak. Het eenvoudige ge-
baar van een brief of een tekening schept een zekere nabijheid, een band, een betrok-
kenheid, en zelfs een zekere intimiteit, maar evengoed ook een contrast. 

De tentoonstelling belicht ook andere facetten van het werk van Ronny Delrue aan 
de hand van een grote installatie, een reeks van kunstwerken die gebaseerd zijn op 
gevonden foto’s, en van tekeningen die hij maakte in samenwerking met de kunste-
nares Christine Remacle (1967-2014, Vielsalm, België) in het kader van Brugge 2002, 
Europese culturele hoofdstad ter gelegenheid van het project Kanttekening, dat als 
bron kan worden beschouwd van Correspondances (zie verder).

Een van de fundamenten van Delrue’s werk is het onderzoeken van de innerlijke wereld 
via de tekenkunst, die voor hem een archief van gedachten vormt. Zijn werk is het resul-
taat van emotionele en intellectuele ervaringen. De dualiteit tussen het figuratieve en 
de lichaamstaal, tussen beheerst en onbeheerst, tussen verdwijning en verschijning, 
tussen herinnering en het vergeten worden zijn fundamenteel voor de kunstenaar. Ronny 
Delrue houdt zich bezig met alles wat onze geest vervuilt, de verwarring van ons denken 
door een teveel aan informatie, en met datgene wat onze reële en mentale landschap-
pen vormt. In zijn tekeningen onderzoekt de kunstenaar wat er in onze hoofden, in onze 
geest omgaat. Zijn tekeningen bevatten ook vaak nota’s, aantekeningen, cijfers … die 
een soort van persoonlijk dagboek vormen 1.

Te bekijken: 
- Ronny Delrue, Z33 House for Contemporary Art, 2009 : 6’07’
https://www.youtube.com/watch?v=90wwDMCNGE8 
- Intervista all’artista Ronny Delrue, Contemporary Art Torino, 2011 : 3’12’’ 
https://www.youtube.com/watch?v=HkRrDRT6e9U 

Curatoren: Carine Fol, CENTRALE & Philippe Van Cauteren, S.M.A.K.

1 http://www.galeriecerami.be/?id=125 & 
https://www.ete78.com/portfolio-item/ronny-delrue-2/
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Voor zijn reeks van Lost Memories  verzamelde Ronny Delrue fotoportretten die hij 
vond op vlooienmarkten en waarvan hij de gezichten en silhouetten bedekte met 
zwarte verf. De toeschouwer krijgt op die manier de gelegenheid om zelf het beeld 
in te vullen en er een nieuw verhaal bij te verzinnen. Hij staat stil bij het lot van de 
personages en geeft deze verloren herinneringen en vergeten verhalen opnieuw 
een invulling. 
 
In dit kunstwerk zien we een moeder en kind, poserend voor een familieportret in de 
studio. Aan de hand van de zaken die we op de achtergrond zien en de kleding van 
de personages, krijgen we een idee van de periode waarin deze foto werd genomen.  

Lost Memory/1, 

2006
Ronny Delrue

Selectie van kunstwerken
Lost M

em
ory/1, 2006 ©

Ronny Delrue
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De werken die samen met de kunstenares Christine Remacle gemaakt werden, 
vormden de inspiratiebron voor het project Correspondances. Deze samenwerking 
kreeg vorm in het kader van het project Kanttekening dat werd gelanceerd ter ge-
legenheid van Brugge 2002, Europese culturele hoofdstad. Vier beroepskunste-
naars werden uitgenodigd om in duo samen te werken met vier kunstenaars met 
een mentale beperking. Ronny Delrue en Christine Remacle (1967 - 2014, Vielsalm, 
België) 2, die allebei vaak werken rond portretten, realiseerden samen 53 tekenin-
gen en een installatie. Aangezien Christine Remacle zich moeilijk kon uitdrukken, 
begon Ronny Delrue met het tekenen van haar portret waarop zij zich vervolgens 
uitleefde door elementen aan te brengen, vooral ter hoogte van het hoofd, als wilde 
ze uitdrukking geven aan haar bekommernissen en gedachten.
 
Ronny Delrue werkte voor meerdere projecten samen met personen met een men-
tale beperking. Deze ervaringen en ontmoetingen zijn een belangrijke inspiratie-
bron voor zijn eigen onderzoek. Het is voor Ronny Delrue een manier om grenzen in 
vraag te stellen. Meer bepaald de grenzen tussen normaal en pathologisch, tussen 
gewoon en buitengewoon, tussen kunst en outsiderkunst. Hij bestudeert de  
vrijheid, de spontaneïteit waarmee de ‘outsiderartiesten’ creëren. Dit brengt hem 
bij datgene wat hij de “gecontroleerde ongecontroleerdheid” noemt die de basis 
vormt van zijn werk, het moeilijk te verklaren proces van de spontane creatie.

Donderdag, 16.05.2002, 12h55,  

2002 
Ronny Delrue 
& Christine Remacle

2 Christine Remacle was een van de kunstenaars van La “S” Grand 
Atelier. Deze vereniging organiseert een reeks van creatieve 
workshops voor kunstenaars met een mentale beperking en zorgt 
ook voor de verspreiding van de gerealiseerde kunstwerken. La “S” 
fungeert ook als een laboratorium dankzij de artistieke residenties 
van interactie en experiment waaraan zowel de zogeheten ‘outsi-
derkunstenaars’ als hedendaagse kunstenaars deelnemen. Bron: 
http://lasgrandatelier.be 

Donderdag, 16.05.2002, 12h55, 2002. Ronny Delrue &
 Christine Rem

acle ©
Ronny Delrue



10

Atonement, 

2019. 
Roger Ballen 
& Ronny Delrue. 

Roger Ballen/2, 

2019 
Ronny Delrue 
& Marguerite Rossouw

In mei 2019 stuurde Roger Ballen een portret van zichzelf naar Ronny Delrue. Het 
portret was van de hand van zijn artistiek directrice, Marguerite Rossouw. De 
kunstenaar werd gefotografeerd met gebogen hoofd, en achter hem zien we vage 
tekeningen van personages. In antwoord op wat Roger Ballen beschreef als zijnde 
“vast te zitten in eigen hoofd” is Ronny Delrue symbolisch binnengedrongen in het 
hoofd en de mentale wereld van Roger Ballen door zwarte strepen, vlekken en stip-
pellijnen aan te brengen. Dit was zijn manier om de communicatie met de fotograaf 
uit te diepen.
 
Het binnendringen in de wereld van Roger Ballen door Ronny Delrue nam nog een 
andere vorm aan: Roger Ballen verwerkte fragmenten uit tekeningen van Ronny 
Delrue in zijn collages. Het accent kwam hierbij te liggen op het hoofd, een van de 
terugkerende thema’s in Delrue’s werk en symbool voor ons persoonlijke spirituele 
landschap, onze innerlijke wereld.

Atonem
ent, 2019 ©

Roger Ballen &
 Ronny Delrue

Roger Ballen/2, 2019 ©
RonnyDelrue &

 M
arguerite Rossouw
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Mail Art is een vorm van beeldende kunst waarbij de communicatie per post het 
medium is om beeldende of literaire kunst te verspreiden. De brief en omslag wor-
den de dragers van de artistieke expressie. De postzegel, het adres en de stempels 
maken deel uit van het kunstwerk. 

Met de uitvinding van de postkaart en de postzegel in de 19e eeuw verschijnt ook 
de geïllustreerde briefwisseling. Dit is nog niet de zogehete Mail Art want de brief 
wordt niet echt gezien als drager van de beeldende kunst.

Bij aanvang van de 20e eeuw beginnen futuristische, dadaïstische en surrealis-
tische kunstenaars de brief aan te wenden als artistiek medium. Ze versturen col-
lages en geïllustreerde kaarten en brengen zo de kunst binnen in het dagelijkse 
leven.

In 1962 richt de Amerikaanse kunstenaar Ray Johnson (1927-1995) de New York 
Correspondence School op, een alternatief netwerk dat kunstenaars aanmoedigt 
om hun kunst te delen via de post. In de jaren 1970 ontstaan er overal ter wereld 
netwerken van mail artists 3. 

Focus : Mail Art

3  http://www.ladressemuseedelaposte.fr/Le-Mail-Art-l-art-postal 
POINSOT J.-M., 2012. Mail Art et envois. Nouvelles de l’estampe [online], 
239, online geplaatst op 15 oktober 2019, geraadpleegd op 21 oktober 
2019. http://journals.openedition.org/estampe/1035
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Fotograaf Roger Ballen verwierf op de eerste plaats bekendheid met zijn por-
tretten van blanken die aan de rand van de Zuid-Afrikaanse maatschappij leefden, 
maar geleidelijk aan ontwikkelde hij een unieke stijl. Doorheen zijn verschillende 
fotoreeksen ontwikkelt de kunstenaar een persoonlijke stijl die hij zelf de naam  
Ballenesque geeft. Roger Ballen legt de absurditeit bloot van de wereld en de  
mensheid. Hij gaat hiervoor een stap verder dan de louter documentaire aanpak 
door te kiezen voor ensceneringen met een theatrale insteek. 

The Theatre of the Ballenesque is een immersieve ervaring en dompelt het publiek 
onder in de complexiteit van Ballens universum. De tentoonstelling is opgevat als 
één grote introspectieve die de verschillende facetten van The Ballenesque be-
studeert, aan de hand van een selectie van foto’s, videofragmenten, in situ installa-
ties en ook een aantal grafische interventies van de kunstenaar. De tentoonstelling 
laat de evolutie zien van Ballens aanpak die, aldus de kunstenaar zelf, de sociale, 
politieke en culturele vraagstellingen reeds lange tijd achter zich heeft gelaten. 

Curatoren: Carine Fol, CENTRALE & Stéphane Roy

Van Ballen naar Ballenesque 4
Roger Ballen (1950, New York; woont en werkt in Johannesburg, Zuid-Afrika) komt al 
op jonge leeftijd in aanraking met bekende fotografen dankzij zijn moeder, Adrienne 
Ballen, die in de jaren 60 als archivaris werkte voor het prestigieuze fotoagentschap 
Magnum alvorens directrice te worden van een galerij gespecialiseerd in fotografie. 
 
Na zijn studies psychologie aan de universiteit van Berkeley, schrijft Roger Ballen 
zich in voor lessen theater en film. Na de dood van zijn moeder wijdt hij zich kort 
maar heel intensief aan de schilderkunst. Na enkele maanden laat hij dat medium 
voor wat het is om er slechts vele jaren later naar terug te keren. In 1973 vat hij een 
wereldreis aan die 5 jaar zou duren. Zijn omzwervingen brengen hem op plaatsen 
waar amper toeristen komen. Hij fotografeert personen in raadselachtige of drama-
tische omstandigheden en profileert zich als “straatfotograaf”  , geïnspireerd door 
kunstenaars als Henri Cartier-Bresson of André Kertész 5. Het is in die periode dat hij 
voor het eerst voet zet op Zuid-Afrikaanse bodem. Enkele jaren later zou Zuid-Afrika 

Kernwoorden p. 21

4  BALLEN R., YOUNG J.C.R., 2017. Ballenesque. Roger Ballen: 
A Retrospective. Londen : Thames & Hudson, 336 p., RHODES C., 2019. 
Le monde selon Roger Ballen. Londen : Thames & Hudson, 208 p., 
https://www.rogerballen.com/
5  Henri Cartier-Bresson (1908-2004) richt in 1947 het prestigieuze 
fotoagentschap Magnum Photos op met Robert Capa, David Seymour, 
George Rodger en William Vandivert. André Kertész (1894-1985), 
Amerikaans fotograaf van Hongaarse afkomst.
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ook zijn geliefkoosde plek worden voor de beoefening van zijn fotokunst. Tijdens 
deze reis vat Roger Ballen de reeks Boyhood aan die leidt tot de publicatie van zijn 
eerste boek in 1979. Dan al hecht de kunstenaar veel belang aan de achtergrond. 
Hij begint getextureerde muren te fotograferen die bedekt zijn met graffiti en die hij 
als achtergrond gebruikt waarvoor hij zijn figuren plaatst. Begin de jaren 80 schaft 
hij een Rolleiflex aan waarmee hij al zijn foto’s zou nemen tot in 2015. Dit toestel 
bood hem het vierkante formaat en de vereiste detailweergave die nodig was voor 
de ontwikkeling van zijn esthetiek. 
 
In 1982, na het behalen van een doctoraat in de mijneconomie, keert Roger Ballen 
terug naar Zuid-Afrika als geoloog voor de mijnontginning. Zijn onderzoeksop-
drachten brengen hem naar erg geïsoleerde landelijke gebieden. Hij wordt geraakt 
door de esthetiek van de dorpen die meteen ook het onderwerp worden van zijn 
eerste fotoproject in Zuid-Afrika, Dorps. In eerste instantie interesseerde Roger 
Ballen zich weliswaar voor de architectuur van de kleine plaatsen in de bush, maar 
uiteindelijk liet hij zijn blik vallen op hun bewoners die hij met zijn Rolleiflex ging 
fotograferen in zwart-wit. Het 6x6 formaat van die foto’s leende zich perfect voor 
dit project dat een trage aanpak vereiste waarbij er echte banden werden gesmeed 
met de gefotografeerde personen.

Van 1986 tot 1994 werkt de fotograaf aan zijn meest controversiële boek, Platte-
land : Images from Rural South Africa (1994). Voor Roger Ballen slaat de term “plat-
teland ” niet louter op een landschap of een geografische zone maar omvat ook 
een geestesgesteldheid. Zo gaat hij kennismaken met de blanken, de Afrikaners 
die afstamden van de Hollandse kolonisten die in de 17e eeuw in Zuid-Afrika be-
landden en die aan de rand van de Zuid-Afrikaanse maatschappij leefden. Hij maakt 
ongewone portretten in de dagelijkse omgeving van zijn modellen, waarbij hij ge-
bruik maakt van de muren van de woningen als achtergrond. Op die manier neemt 
het decor een dominerende plaats in.  

6   BALLEN R., YOUNG J.C. R., 2017. Ballenesque. Roger Ballen: 
A Retrospective. Londen : Thames & Hudson, p. 77.

" Ik voelde me aangetrokken tot die huizen waar er chaos 
en wanorde heerste. Ik werd er omringd door gemargina-
liseerde mensen, in een wereld aan de rand van de mense-
lijke ziel "6.

Vanaf 1995 besliste hij dat hij zich voortaan zou focussen op de stad Johannesburg 
en fotografeert hij steeds regelmatiger. De kunstenaar zoekt plaatsen op waar een 
bijzondere sfeer hangt en die uiteindelijk als het ware zijn “studio’s” worden. Dat 
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is ook het moment waarop hij begint te werken aan de reeks Outland, waarvoor hij 
in eerste instantie nog frontale, statische foto’s blijft maken van individuen in hun 
dagelijkse omgeving. Vanaf 1997 ondergaat deze aanpak een evolutie: de kunste-
naar maakt niet langer portretten in de eigenlijke betekenis van het woord maar  
foto’s waarin de afgebeelde mensen en dieren de acteurs zijn van een stilzwijgend 
theater  7. De rechtstreekse verwijzingen naar Zuid-Afrika zijn verdwenen. Op die 
manier wil hij een realiteit creëren die de universele omstandigheden van het leven 
laat zien 8. In 2002 beslist Roger Ballen om van fotografie zijn voltijdse beroepsbe- 
zigheid te maken en niet langer een artistieke activiteit in bijberoep.
 
De foto’s van de reeks Shadow Chamber (2005) werden bijna integraal gemaakt 
in een verlaten pand in de buitenwijken van Johannesburg dat oorspronkelijk be-
stemd was voor de huisvesting van mijnwerkers. De afbladderende muren zijn een 
perfect decor voor zijn foto’s. Van dan af begint de fotograaf tekeningen te verwer-
ken in zijn kunstwerken. De met graffiti en vlekken bedekte muren, de ijzerdraden 
en voorwerpen allerhande worden een essentieel onderdeel van zijn afbeeldingen. 
De modellen worden de bondgenoten van de fotograaf, en zijn zich bewust van hun 
eigen rol. Hij vraagt hen soms zelfs om op de muren te tekenen, om zo tot kunstwer-
ken te komen die hij samen met de auteurs ervan in scène zet.  
 
Roger Ballen, die uitsluitend analoog fotografeert, begint zijn negatieven in 2009 te 
digitaliseren om er digitale afdrukken van te kunnen maken. Het project Boarding 
House (2005-2008) was zijn laatste analoge project, van opname tot afdruk. 
 
De foto’s van de reeks Asylum of the Birds (2014) zijn weliswaar gemaakt met een 
analoog toestel 6x6 maar de afdrukken ervan gebeurden digitaal. In diezelfde pe-
riode schakelt Roger Ballen ook over van fotograferen met de losse hand op het 
fotograferen met een drievoet om zijn steeds meer aangeklede ensceneringen vast 
te leggen.
 
Tussen 2000 en 2013 ondergaat de esthetiek van Roger Ballen een systematische 
transformatie waarbij zijn aanpak aan complexiteit wint. Enkele voorbeelden hiervan 
zijn de reeksen Shadow Chamber, Boarding House en Asylum of the Birds De gezichten 
verdwijnen stelselmatig uit de foto’s, de achtergrond wordt steeds meer een perso-
nage. De visuele elementen op de muren worden een vormgeving op zich; de elektri-
citeitsdraden verwerven een sculpturale dimensie, de graffiti wordt een metafoor. 

De kunstpraktijk van Roger Ballen is doordrongen van zijn interesse voor outsider 
art   . Hij voelt zich aangetrokken tot persoonlijkheden wiens plastische wereld 
aansluit bij de zijne. De fotograaf voelt steeds minder de behoefte om het leven van 
zijn modellen te doorgronden via het portret; de gezichten verdwijnen uit zijn foto’s 
om plaats te maken voor andere, vormelijke elementen. De bewust raadselachtige 
beelden geven het kunstwerk een meer artistieke dimensie.  

7   BALLEN R., YOUNG J.C. R., 2017. Ballenesque. Roger Ballen: 
A Retrospective. Londen : Thames & Hudson, p. 81.
8  Idem, p. 81.Kernwoorden p. 21
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Vanaf 2003 voelt de kunstenaar dat hij niet langer echte figuren moet plaatsen in 
het theater dat hij creëert. Zijn belangstelling voor de theatrale esthetiek vertaalt 
zich in de decors die hij ontwerpt, vaak in samenspraak met de personen, de outsi-
derartiesten die een rol hebben in zijn roerloze stukken. Roger Ballen vermijdt steeds 
vaker de elementen die assimileerbaar zijn met een cultuur, een maatschappij, een 
plaats,… om beelden te creëren die zuiver psychologisch zijn. Hij wil niet meer dat 
de toeschouwer zich toespitst op de menselijke onderwerpen van zijn foto’s en 
hun toestand maar wel op de andere elementen die het beeld vormen. Het mense-
lijke lichaam verdwijnt geleidelijk aan en verschijnt nog slechts onder de vorm van 
lichaamsdelen of van mannequins waarbij de gezichten gemaskerd of verborgen 
zijn. De toeschouwer wordt op die manier geconfronteerd met een verhaal zonder 
reële personages waarmee hij zich kan vereenzelvigen en projecteert als het ware 
zijn persoonlijk verhaal.  
 
Daar waar hij met zijn foto’s aanvankelijk een zekere realiteit weergeeft, evolueert 
zijn werk naar een soort van samenwerking met de gefotografeerde personen. De 
ruimten waar hij werkt kunnen worden gezien als de incarnatie van de onbewuste 
ruimten van de menselijke geest. Na verloop van tijd gingen zijn foto’s meer over 
zijn eigen psyche dan over die van zijn personages. Zijn verbeeldingswereld vormt 
de weerspiegeling van een bijzondere realiteit die rechtstreeks verband houdt met 
zijn identiteit en die hij Ballenesque noemt.

Sinds een aantal jaren integreert de kunstenaar andere dragers in zijn artistieke 
praktijk, zoals schilderijen, tekeningen en video’s. Roger Ballen creëert verder ook 
grote installaties die de toeschouwer in staat stellen om de wereld die hij heeft 
gecreëerd, de Ballenesque, in zijn totaliteit te beleven.

" The Theatre of the Ballenesque is eigenlijk een theater 
van het absurde  .Zowel mijn toneeldecors als mijn foto’s 
laten een eindeloos aantal mentale gebeurtenissen zien; 
dat kunnen herinneringen zijn of bespiegelingen, dromen 
of vaststellingen. Uit deze complexe mix van gedachten en 
emoties ontstaat een soort van theater, een theater van het  
Ballenesque, een absurdistisch theater waarin de conven-
ties of gebruikelijke dramastructuur worden genegeerd of 
aangepast om tot een irrationele voorstelling van het leven 
te komen" 9. 

9  Citaat uit een interview met Roger Ballen gerealiseerd 
door de CENTRALE op 21/07/2019.

Te bekijken: 
- Roger Ballen, Tracks ARTE, 2013 : 10’05’’ 
https://www.youtube.com/watch?v=zmuCtxBoe5M 
- FvF x Unseen: Roger Ballen, Unseen, 2019 : 3’06’’ 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=177&v=gtkx_j2yKIs 
- Roger Ballen, Paris Photo, 2019 : 6’56’’ 
https://www.parisphoto.com/interviews/roger-ballen/

Kernwoorden p. 21
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Ballenesque bestiarium
Levende dieren vormen een essentieel onderdeel van de Ballenesque esthetiek. 
Hun aanwezigheid geeft de beeldenconstructie van Roger Ballen een vleugje toe-
val en spontaneïteit. In het project Asylum of the Birds Birds (zie verder) drukt hij 
overigens zijn fascinatie uit voor vogels. In dat project zijn vogels belangrijke figu-
ren op zijn foto’s, evenwaardig aan de afgebeelde mensen. Na zich te hebben ver-
diept in de figuur van de vogel, verlegt de kunstenaar zijn aandacht naar ratten, die 
alomtegenwoordig zijn in zijn afbeeldingen tussen 2013 en 2016. Voor de kunste-
naar vormen de vogels de verbinding tussen de hemel en de aarde terwijl de ratten 
ten onrechte geassocieerd worden met vuil, ziekte en duisternis 10.  
 
In heel wat negatieven handelen de mensen als dieren, imiteren ze hun gedrag, 
bootsen hun geschreeuw na… en halen op die manier het dierlijke in zichzelf naar 
boven 11. 

Altercation, 

2012
Reeks 
Asylum of the Birds 
Roger Ballen

10  BALLEN R., YOUNG J.C. R., 2017. Ballenesque. 
Roger Ballen: A Retrospective. Londen : Thames & Hudson, p.274.
11  https://www.rogerballen.com/articles/uncanny-animals/ 

Altercation, 2012. Reeks Asylum
 of the Birds ©

Roger Ballen
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De leidraad 
Children’s Bedroom Wall, 

2000
Reeks Outland 
Roger Ballen

" De met krabbels, vlekken, tekeningen en knipsels bedekte 
muren, de kapotte kaders, maskers en draden allerhande 
zijn een essentiële rol beginnen spelen in de beelden. Wat 
aanvankelijk slechts een achtergrond vormde, werd heel ge-
leidelijk het onderwerp van de foto’s; de visuele elementen 
op de muren werden gaandeweg een esthetiek op zich " 12.

12  BALLEN R., YOUNG J.C. R., 2017. Ballenesque. 
Roger Ballen: A Retrospective. Londen : Thames & Hudson, p.149.
13  De draad wordt een zelfstandig deel van de compositie 
in de reeks Outland.
14  RHODES C., 2019. Le monde selon Roger Ballen. 
Londen : Thames & Hudson, p.50.

In het Ballenesque vocabularium nemen afval en afgedankte voorwerpen een 
overheersende plaats in. Met name de draden, die structuur geven aan de compo-
sitie. Draden, die bij aanvang de link vormen tussen de verschillende elementen en 
het oog van de toeschouwer leiden doorheen het beeld, verwerven heel geleidelijk 
een sculpturale dimensie 13.  

Roger Ballen verzamelde door de jaren heen heel wat voorwerpen die hij vond  op 
rommelmarkten of gewoon op straat, om ze vervolgens te bewaren in zijn studio in 
Johannesburg. Of het nu bestemd is om te worden gebruikt voor een foto of instal-
latie, elk voorwerp is een determinerend element dat rechtstreeks mee de inhoud 
van het kunstwerk bepaalt 14. 

Children’s Bedroom
 W

all, 2000. Reeks Outland ©
Roger Ballen
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De versierde grot van Ballen
Toen Ballen steeds minder vaak zijn ‘onderwerpen’ fotografeerde in hun dagelijkse 
omgeving, bouwde de kunstenaar in zijn studio in Johannesburg een woning na die 
dienst zou doen als decor voor zijn foto’s. Op die manier had hij meer controle over 
de omstandigheden waarin hij zijn foto’s maakte. De stap van decor naar installatie 
was niet groot en hij zette hem voor het eerst voor een tentoonstelling in het Museum 
Het Domein in Sittard (Nederland) in 2011. Hij ontwierp er een installatie waarin hij 
allusie maakte op een kraakpand waarvan de muren bedekt zijn met tekeningen 15. 
Sinds enkele jaren creëert Roger Ballen grote installaties die de context waarin hij 
foto’s neemt, tastbaarder maakt. De foto krijgt vorm in de installatie die het publiek 
betreedt alsof het een prehistorische versierde grot binnengaat.

" Met mijn installaties wil ik in zekere zin de realiteit reprodu-
ceren van de plaatsen waar ik foto’s maak, om de oorsprong 
van de beelden te begrijpen. Ik denk dat, door een installatie 
te creëren op een fototentoonstelling, de ontstaanscontext 
van de foto’s duidelijker wordt voor de toeschouwer. Het is 
niet langer een abstract gegeven, maar een concrete rea-
liteit die hij ervaart " 16.

15  RHODES C., 2019. Le monde selon Roger Ballen. 
Londen : Thames & Hudson, p.53. 
16  Citaat uit een gesprek tussen Stéphane Roy 
en Roger Ballen op 02/03/2018.

Te bekijken:  
- Roger Ballen in the House of the Ballenesque, LensCulture, 2017 : 5’00’’ 
https://www.youtube.com/watch?v=-T9IXcIAfPY
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Geselecteerde kunstwerken

Relinquished, 

2010
Reeks
Asylum of the birds 
Roger Ballen

Asylum of the birds, 
2014

17  BALLEN R., BOZZINI D., 2014. Roger Ballen. Asylum of the Birds. 
New York: Thames & Hudson, p.7.
18  https://www.paris-art.com/asylum-of-the-birds/

Te bekijken: 
- https://www.youtube.com/watch?v=Mv-E6S51VCo

Het project Asylum of the Birds werd gerealiseerd in een huis in de buitenwijken van 
Johannesburg waar de eigenaar verschoppelingen onderdak biedt met als enige 
voorwaarde dat ze zijn vogels vrij rond laten vliegen. Dit “vogelasiel” dat zowel een 
toevluchtsoord als een gevangenis is 17 , waar dieren in vrijheid leven en waar de 
muren beklad zijn met graffiti, kadert perfect in de wereld van Roger Ballen. Ge-
durende 5 jaar bezoekt de kunstenaar deze plek heel regelmatig en het wordt zelfs 
een van zijn ‘studio’s’. Hij maakt een reeks van foto’s waar de voorwerpen, maskers, 
figuurtjes tot leven gebracht worden door de spontane beweging van vogels en 
andere dieren. Ook de mens wordt in beeld gebracht, maar slechts gefragmenteerd 
en meestal met bedekte gezichten  18.

Relinquished, 2010. Reeks Asylum
 of the birds ©

Roger Ballen
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I fink U freeky, 
2012

The Theatre of Apparitions,
2016

Te bekijken:
- https://www.youtube.com/watch?v=8Uee_mcxvrw 

In 2012 maakt Roger Ballen een videoclip voor de Zuid-Afrikaanse hiphopgroep   
Die Antwoord. De clip werd in 5 dagen opgenomen in een opslagplaats in Johannes-
burg en heeft er zeker toe bijgedragen dat de Ballenesque esthetiek 19 een ruime 
bekendheid kreeg.

Stare, 

2008, 
Reeks
The Theatre of Apparitions 
Roger Ballen

Het project The Theatre of Apparitions (2016), vermengt fotografie met tekenkunst. 
Het project is geïnspireerd op tekeningen die werden ontdekt op de ramen van een 
cel in een vrouwengevangenis. In het met verf bedekte glas waren figuren gekrast 
met een scherp voorwerp. Roger Ballen probeerde verschillende methodes uit om 
hetzelfde effect te bekomen. Vervolgens maakte hij een fotoreeks van het resul-
taat en de personages die eruit voortkwamen bracht hij tot leven in een video. The 
Theatre of Apparitions beschrijft een reis naar de diepste zielenroerselen van het 
onderbewustzijn. Volgens Roger Ballen ontstaan geesten, verschijningen vanuit de 

19  https://www.vice.com/fr/article/yvqzav/we-spoke-to-the-artist-who-helped-inspire-die-antwoord 

Stare, 2008, reeks The Theatre of Apparitions ©
Roger Ballen
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menselijke emoties die men geacht wordt te onderdrukken: seksuele verlangens, 
agressie, eenzaamheid, lijden. In de video komen enkele bekommernissen van de 
kunstenaar naar boven. Zo kaart hij een kwestie aan die hem obsedeert: wat ge-
beurt er na de dood? “Op het einde blijven alleen mijn botten en mijn foto’s over, en 
wie weet word ik wel een geest“ 20.

Te bekijken:
- The Theatre of Apparitions, 2016, 5’00’’ : 
https://www.youtube.com/watch?v=PkVyjgtZK5Y

20  Citaat uit de video The Theatre of Apparitions.

Kernwoorden
 Street photography

Bij het begin van zijn carrière als fotograaf profileert Roger Ballen zich als een 
straatfotograaf geïnspireerd door fotografen als Henri Cartier-Bresson. 

Straatfotografie is een genre waarbij fragmenten uit het dagelijkse leven, spon-
tane situaties worden gefotografeerd, doorgaans op openbare plaatsen. Het genre 
wordt vaak geassocieerd met het concept van ‘het beslissende moment’ (l’instant 
décisif) dat aan Henri Cartier-Bresson wordt toegeschreven. Hiermee wordt be-
doeld dat op een bepaald moment het onderwerp van de foto, de omgeving en de 
lichtinval samenvallen en de fotograaf in staat stellen om een authentiek beeld 
vast te leggen zonder vooraf zaken in scène te zetten.

De compositie is belangrijk maar kan ondergeschikt worden gemaakt zoals bij fo-
tografe Diane Arbus die foto’s maakte in de straten van New York in de jaren 60. Zij 
wilde vooral de expressie en emoties van haar figuren vastleggen. 
 

 Art brut or outsider art

Roger Ballen zegt inspiratie te putten uit zowel de prehistorische als de heden-
daagse kunst, maar ook uit het surrealisme en de art brut.
Het is de Franse kunstenaar Jean Dubuffet die in 1945 het begrip ‘art brut’ lanceerde 
en als volgt definieerde :  
 
Onder art brut verstaan we kunstwerken van de hand van personen die totaal 
geen voeling hebben met artistieke cultuur en waarin geen of weinig sprake is van 
nabootsing in tegenstelling tot wat vaak wordt vastgesteld bij intellectuelen. De 
makers van deze werken halen alles (onderwerp, materiaalkeuze, manier waarop 
de boodschap wordt overgebracht, ritme, stijl, enz.) uit zichzelf en laten zich niet 
inspireren door de clichés van de klassieke of trendy kunstvormen. We krijgen te 
maken met een heel zuivere, onbewerkte artistieke onderneming waarvan elke fase 
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opnieuw werd bedacht door de maker, enkel ingegeven door zijn eigen impulsen. 
Kunst waarin alles in het teken staat van het ‘uitvinden’ en die niets te maken heeft 
met de kameleon- of na-aaptoestanden die een constante zijn in culturele kunst  21. 
Met deze definitie van art brut wil Jean Dubuffet de artistieke regels en de dictaten 
opgelegd door musea naast zich neerleggen. Hij wordt “de voorvechter van een 
reeks kunstenaars die hij authentieker acht dan zijn professionele collega’s“ 22. 
Hij brengt een indrukwekkende collectie bijeen van art brut die sinds 1974 te zien 
is in Lausanne.

Ondanks het feit dat de art brut ook vaak de ‘art des fous’ (kunst van de gekken) 
wordt genoemd, beperkt het begrip dat door Dubuffet in het leven werd geroepen 
zich niet tot artistieke producties van personen met een mentale stoornis. Voor 
Dubuffet is de ‘artiste brut’ autodidact, staat hij volledig los van de kunstgeschie-
denis en wil hij absoluut niet tot de ‘ingewijden in de wereld van de kunst’ behoren.  
 
In zijn naslagwerk dat werd gepubliceerd in 1972 lanceert Roger Cardinal dan weer 
het begrip Outsider art dat eigenlijk de ruimere versie is van het begrip art brut. 
Ongeacht de benaming die wordt gebruikt (art brut, outsider art, marginale kunst) 
slaat het begrip art brut voortaan op een grote diversiteit aan kunstenaars uit 
uiteenlopende milieus 23.

 Absurd theater 

Roger Ballen wil dat zijn Ballenesque theater in één adem wordt genoemd met ab-
surd theater. Zijn wereld is in het bijzonder geïnspireerd op het werk van Samuel 
Beckett, auteur waaraan hij overigens een film heeft gewijd in 1972. Net als Beckett 
drukt hij een gevoel van verwarring en onzekerheid uit ten opzichte van een wereld 
die hij als absurd en irrationeel ervaart. 

Het absurde theater breekt met de regels van het traditionele westerse theater. De 
auteurs van het absurde theater stellen het mens-zijn in vraag aan de hand van een 
absurde intrige of situatie, maar ook aan de hand van het structuurverlies van de taal 
waarmee de moeilijkheid wordt aangegeven van de mens om te communiceren. 

21  In : DUBUFFET J., 1949. L’ art brut préféré aux arts culturels. Parijs : Galerie René Drouin.
22  FOL C., 2015. De l’art des fous à l’art sans marges. Un siècle de fascination 
à travers les regards de Hans Prinzhorn, Jean Dubuffet, Harald Szeemann. Éditions Skira, p.13.
23  Qu’est-ce que l’art outsider ?, Outsider Art Fair, rubriek Art outsider, geraadpleegd op 
14/06/18: http://fr.outsiderartfair.com/art_outsider
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http://www.ladressemuseedelaposte.fr/Le-Mail-Art-l-art-postal  
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• Asylum of the Birds, Paris Art: https://www.paris-art.com/asylum-of-the-birds/ 
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• Roger Ballen delves into the human psyche, conjuring up our darkest fears. 
Unseen: https://unseenplatform.com/collaborations/fvf-x-unseen-roger-ballen?g-
clid=Cj0KCQjw5rbsBRCFARIsAGEYRwfC3zUJlaj4QzuxIv7Au4eUenklGT_SqApWUhvJiBA-
4neyLkr5DJSQaAnPtEALw_wcB 
• Ronny Delrue. Flacon de neige. Tentoonstelling van 31 januari 2015 tot 28 februari, 
Galerie Jacques Cerami: http://www.galeriecerami.be/?id=125 
• Ronny Delrue. Eté 78 : https://www.ete78.com/portfolio-item/ronny-delrue-2/
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Scholen en verenigingen

Actieve rondleiding 
– Geschikt voor elke studierichting
Duur: 1 u - Prijs: € 50 - Maximum 20 leerlingen per gids - 
Gratis voor begeleidende leerkrachten. 
Laat je meevoeren naar de wereld van de kunstenaars door een van onze 
professionele gidsen die met de leerlingen in gesprek gaan.

Bezoek zonder rondleiding  
– Geschikt voor elke studierichting
Gratis tot 18 jaar – Gratis voor begeleidende leerkrachten - Gratis – Reserveer voor 
een groter bezoekcomfort.
U kiest uw eigen parcours langs de kunstwerken die u zelf kiest in functie van uw 
project en uw voorkeuren. We raden evenwel aan om de kalender en de openingsuren 
van de CENTRALE te consulteren om zeker te zijn dat uw parcours mogelijk is op de 
voorziene bezoekdag.

Bezoek met Volty 
– Voor kinderen van de lagere school 
Duur: 1 u – Rondleiding of zelfstandig bezoek – Gratis papieren gids – Prijs: € 50 bij 
rondleiding 
– Reserveer uw zelfstandig bezoek voor een groter bezoekcomfort 
Volty, de mascotte van de CENTRALE, begeleidt de kinderen doorheen 
de tentoonstelling via een ludiek opgevatte bezoekersgids en stimuleert 
hen om de werken op hun persoonlijke manier te observeren en interpreteren.

Reserveren is verplicht  voor deze activiteiten  (minimum 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 gevolgd door een lunch! Aan het einde van uw bezoek ontvangt u een 
pedagogisch pakket om uw volgend bezoek optimaal voor te bereiden.
Concreet:
Woensdag 20 november 2019 om 13 u.
Duur: 1 u 30
Prijs: gratis voor leerkrachten – De lunch wordt u aangeboden
Reserveren is verplicht:  info@centrale.brussels
++ Lerarenkamer → Een online pagina speciaal bestemd voor leerkrachten! 
U vindt er alle info over de activiteiten die bedoeld zijn voor leerlingen, over de gratis 
bezoekmogelijkheden voor leerkrachten en over de pedagogische hulpmiddelen rond 
de tentoonstellingen. www.centrale.brussels
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De tentoonstelling Xavier Noiret-Thomé – Henk Visch is een ode aan de schilder- en 
beeldhouwkunst die het mens-zijn op een poëtische manier in vraag stelt.
 
De afgelopen jaren heeft de CENTRALE for contemporary art onophoudelijk geïn-
vesteerd in een resoluut internationaal georiënteerde programmatie door onder 
meer duo’s voor te stellen van Brusselse en internationale kunstenaars. Ook nu 
wijkt de CENTRALE niet af van deze traditie en stelt ze een onuitgegeven dialoog 
voor tussen twee kunstenaars: Xavier Noiret-Thomé en Henk Visch. 
 
Xavier Noiret-Thomé, Frans kunstenaar gevestigd in Brussel, maakt schilderijen en 
assemblages die getuigen van een zeldzame diversiteit en waarvoor hij inspiratie 
put uit zijn kennis, ervaring en invloeden. Hij nodigde Henk Visch uit, een Neder-
landse beeldhouwer, tekenaar en schilder met internationale faam. Hij maakt zowel 
monumentale sculpturen als miniaturen, die Noiret-Thomé vereenzelvigt met het 
menselijke denken.
 
Volgens Xavier Noiret-Thomé “schildert men wat men is”. Een existentiële veranke-
ring die perfect aansluit bij de humanistische kijk van de CENTRALE op kunst die in 
haar thematische tentoonstellingen hedendaagse kunst combineert met populaire 
kunst en kunst van outsiders. In deze context ligt de uitnodiging van Henk Visch 
voor de hand. Wat de twee kunstenaars met elkaar verbindt is zowel de vitale ener-
gie die van hun creaties uitgaat als de metafysische dimensie van hun oeuvre dat 
verankerd is in hun eigen beleving en het mens-zijn bevraagt.  
 
Hun intense, directe en niet van enige humor gespeende oeuvres vormen een 
afschildering van de realiteit en streven ernaar om het creatieproces en de im-
pact ervan op het leven te ontcijferen. 

In het kader van de tentoonstelling is er een bijzondere samenwerking met De 
Garage in Mechelen. 

23.04.2020 → 23.08.2020 — Xavier Noiret-Thomé – Henk Visch
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Het centrum voor hedendaagse kunst van de Stad Brussel, dat werd geopend in 
2006, wil de Brusselse kunst meer uitstraling geven en zowel gevestigde waarden 
als opkomend talent in de kijker plaatsen, van eigen bodem maar ook van over de 
grenzen heen. De CENTRALE wil stilstaan bij de hedendaagse kunst en haar relatie met 
de samenleving van vandaag. Met zijn programmatie wil het centrum kunstwerken 
tonen die de grenzen van kunst aftasten zonder een eenzijdige visie op creaties 
op te dringen. In het licht hiervan kiest de CENTRALE voor thematentoonstellingen, 
projecten die vorm krijgen dankzij een samenwerking tussen Brusselse en 
buitenlandse kunstenaars, en steunt het centrum ook actief jonge kunstenaars. 
De CENTRALE wil een open plek zijn, gericht op de stad en haar inwoners. Ze wil de 
maatschappelijke samenhang versterken, aanzetten tot openheid naar de wereld 
en tot een dialoog rond hedendaagse kunst. Dit streven vertaalt zich in onder meer 
generatieoverschrijdende workshops, participatieve projecten, ontmoetingen met 
kunstenaars en samenwerking met het kunstonderwijs van de stad en andere 
instellingen die zich inzetten voor hedendaagse kunst in al haar vormen.

De CENTRALE bevindt zich in de allereerste elektriciteitscentrale van Brussel (1893). 
Dit verleden leverde het centrum zijn naam en een semi-industriële architectuur op. 

Parallel met de hoofdtentoonstelling stellen laureaten van allerhande wedstrijden 
(Médiatine/ArtContest/Watch this space) of jonge artiesten op uitnodiging van een 
gevestigde waarde hun nieuwste creaties voor.

Een sterke Brusselse identiteit met een internationale dimensie

Elektrisch verleden

CENTRALE.box
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Deze experimentele ruimte stelt sinds oktober 2016 op het Sint-Katelijneplein nr. 16 
de laureaten voor van een jaarlijkse projectoproep gericht aan jonge Brusselaars. 
Na te zijn geselecteerd door een vakjury, stellen ze er hun eerste solotentoonstel-
ling voor.

Het Grand BanKet, grootschalig participatief project op initiatief van de Belgische 
kunstenares Françoise Schein, bracht ruim 120 buurtbewoners, jong en oud en 
van diverse herkomst samen voor de creatie van een collectief kunstwerk ter gele-
genheid van de 10e verjaardag van de CENTRALE. De tien keramische tafels zijn te 
bewonderen op het Sint-Katelijneplein, tegenover de Zwarte Toren.

CENTRALE.lab

EXTRA MUROS Le Grand BanKet van Françoise SCHEIN (2016)
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