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Fran Van Coppenolle,
Schets voor ‘Zonder titel’ (2019)

Fran Van Coppenolle,
Zonder titel (2019)

Zoro Feigl, ‘Hula’ (2015)
Motor, staal, koolstofvezel, polyester

Fran Van Coppenolle,
Zonder titel (2019)

Karl Philips, ‘Hand Pump Car’
(2014). Foto: Pauline Niks
Onder: Schets naar ‘Hand Pump
Car’
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Zoro Feigl
°1983
Een samengaan van kracht en gezwindheid, treffen we hier aan, een
omarmen van de natuur, voor zover dit mogelijk is, en een kanaliseren
van haar onstuimigheid, een soort van temmen, eigenlijk, en dan
weer niet, want de opgeroepen gratie en beweeglijkheid wordt niet
bevroren, niet vastgelegd in een stijve notitie: de tekening is eeuwig
veranderlijk (schijnbaar toch, als de ontelbare verschijningsvormen van
de diepe krachten, die altijd dezelfde blijven, maar zich ongewild altijd
anders in de wereld duwen). ‘Een zweepslag’, zei iemand, ‘een sierlijk
turnster,’ zei een ander iemand, ‘een Verloren ruimte van Guy Mees in
nieuwe dimensies geslingerd,’ zei een derde, ‘de ongrijpbaarheid vorm
gegeven,’ zei een vierde, ‘bevrijdend en bedreigend’.
Ik vroeg Zoro, wat het moeilijkst was aan het maken van dit werk.
Hoi Hans,

Simon Masschelein, ‘Schets voor Zonder titel (Boer Wijffels)’ (2019)

Simon Masschelein,
Zonder titel (Boer
Wijffels), 2019.

Karl Philips
°1984
Extra bewegingsvrijheid binnen de openbare ruimte wordt hier
gezocht en afgedwongen, bijvoorbeeld in de vorm van een opvouwbare
wooneenheid die aan de achterzijde van een reclamebord kan worden
opgehangen of een hand pump car waarmee je over de vangrails
van autosnelwegen kan rijden. Radicaal, fris, helder, strak, stevig,
pneumatisch, poëtisch, prachtig.

vrijgezellenmachines die openvouwende ademruimte de wereld in
kwakken zonder iemand om toestemming te vragen.

Dit werk heeft in een aantal versies bestaan, in verschillende formaten
en met verschillende materialen. De flexibiliteit van de arm heeft een
grote invloed op de bewegingen die het lint maakt. Ik heb hier heel wat
verschillende materialen voor getest, de meeste gingen na een bepaalde
tijd stuk door vermoeiing. In de eerste versies was de arm van veerstaal,
na verschillende testen is de huidige arm van carbonfiber. Hoe kleiner
de ruimte, hoe korter de arm en hoe scherper de elektronica moet
worden afgesteld, de flexibiliteit van de arm moet hier dan weer op
inspelen. Verschillende soorten lint blijken allemaal hun eigen voor- en
nadelen te hebben. Door te spelen met vertraging en versnelling van
de motor is de beweging dan ook nog eens te sturen. De afstelling van
de choreografie is een samenkomst van het soort lint, het soort arm
en de timing van de elektronica. Elke keer is de samenkomst van al
deze factoren net weer anders waardoor het werk ook voor mij steeds
verandert wanneer ik het aanpas aan de ruimte.

Ik vroeg Karl, wat het moeilijkst was aan het maken van dit werk.

Simon Masschelein

Dag Hans,

°1994

Weinig moeilijkheden, de wagen is mee ontworpen en uitgerekend door
de machine ingenieur van de robotten van Ford Genk, het jaar dat Ford
Genk op de schop ging (vlak erna).

Groet,

Verrassend frisse materialen worden onder spanning gezet, geklemd,
gevlochten, ingesnoerd, aan elkaar gerijgd tot ze onvatbare,
onbegrijpelijke, boeiende voorwerpen gaan vormen. Prachtige

Masschelein maakt scharnierende beeldhouwwerken, gedacht vanuit
het gewricht. Hoe is dat gekomen? Rond hem lagen stukken hout,
nooit langer dan anderhalve meter, mooie vormen zelf gekapt, en
vanuit de wens hoger te kunnen reiken, grotere sculpturen te maken,
als wankel gestapelde totempalen, ging hij zoeken naar manieren
om deze stukken te verbinden, eerst gelijkend op de uitwendige
koppelingen van prothesen aan het nog levende lidmaat, later de vorm
krijgend van scharnieren. Eén sculptuur is gedacht vanuit een knie, een
andere vanuit de manier waarop een dijbeen in het bekken past. Eén
beeldhouwwerk, bestaande uit veertig kilo zelf vervaardigde ringen
van albast, wordt enigszins omhooggehouden door een opgespannen
kabel die, zelf vastgeklonken aan een ijzeren bol, in een beugel geklemd
zit. Een vreemd tweedelig figuurtje, op twee wankele voetjes die
gestalte geven aan een bescheiden contrapposto, klapt soms voorover.
Enzovoort. (Zie ook p. 5.)

Zoro

Gr!
Karl
Fran Van Coppenolle
°1998
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Simon Masschelein, Schets
voor ‘Eutssy’ (2016)
Guy Rombouts, ‘Tussen x en y’ (2000
Dries Van Laethem, Schets naar
‘Het Brancusi defect’ (2019)

Bernd Lohaus, ‘Eupen’ (1993). Azobé-hout, ca 16 x 5,5 m. Foto: Bedrich Eisenhoet

Kasper De Vos, Schetsen voor ‘Bovenste extremiteit’ (2018)

SINT-BAAFSKERK, Sint Bavostraat
Bernd Lohaus
°1940
Bernd Lohaus werd in 1940 geboren in Düsseldorf. Zijn moeder stierf
bij zijn geboorte. Hij was een oorlogskind. Hij had een dominante,
veeleisende vader – een advocaat –, die hem het gevoel gaf onmondig
te zijn. Ervan overtuigd dat hij enkel kon stamelen, verhief Lohaus het
stamelen tot kunst. Hij werd dichter en beeldhouwer. Altijd zocht hij
naar vergeestelijking. Hij hield veel van architectuur, maar vooral van
Romaanse kerken.
Lohaus’ beeldhouwwerken met balken zijn als verstilde momenten.
De balken zijn naar de zeebodem gezonken als bedachtzame
drenkelingen, als onuitgesproken gedachten en gevoelens. Als littekens
liggen ze op de aarde. Ze doen ons denken aan het kruis van Christus,
bezweken en tot raadsel geworden. Ze nodigen uit tot bezinning en
vertraging. Ze roepen een stilte op.
Terecht vergeleek Dick De Pooter het werk ‘Eupen’ met een
ingestorte brug. Al het werk van Lohaus tracht een brug te slaan,
schijnbaar tevergeefs. Een brug tussen het hout en de kunstenaar, tussen
de balken zelf, tussen de sculptuur en de omliggende ruimte, tussen de
sculptuur en de toeschouwer. Lohaus noemde dat ‘Ich und Du’. Een
eeuwig trachten. Een nader tot U.
Robert Soroko
°1990
Als rietpluimen wiegen de dingen hier, dunne vellen hout, in de greep
van magere, doorbuigende, ijzeren staanders. Draaidingen zijn het ook.
Uit elkaar genomen, liggen de sculpturen als iele potloodlijnen mooi
geordend naast elkaar te rusten of te mediteren. Eenmaal in elkaar
geschoven, gaan ze draaien en keren, proberen ze staande te blijven,
niet te kantelen of uiteen te vallen. Het is een precair overeind blijven,
dat hier gestalte krijgt, als een Oosters lichaamdenker die nu nog op één
been staat, maar straks hoopt te zweven. Of zweven de dingen al? En
zijn alleen onze breinen en lijven zo zwaar dat we het niet kunnen zien?
Kasper De Vos
°1988
Op de Markt vinden we van De Vos het werk Eigen klei (2019), waar
volkseigen boetseermateriaal te koop wordt aangeboden. Bovenop

MARKT en KAAI
het bankgebouw op de Kaai wappert World Cheese (2018). In de SintBaafskerk maken we kennis met de negen meter lange sculptuur
Bovenste extremiteit (2018): een negen meter lange arm, voornamelijk
bestaande uit gevonden kepers die vroeger deel uitmaakten van een
dakgebinte en allerlei buizen en snoeren die het beeld van aders
en zenuwen oproepen. De hand loopt uit op ultra-zacht uitziende,
piepschuimen vingertoppen.
Ik vroeg De Vos waarin de grootste uitdaging van dit werk had
bestaan.
Dag Hans,
Ik vond het hout in een container, het leek net of ik een geraamte van
iets had ontdekt, het was ook een geraamte van een dak geweest. Nu
was het het geraamte van een Arm geworden. De grootste uitdaging
was het bewerken van het hout. Ik had amper ervaring hiermee.
Een oude Russische vakman die ook in ons gebouw zijn atelier heeft,
leende mij een bijl en heeft me die periode veel geleerd over basis
houtbewerking, tools en onderhoud. Het harde eikenhout was echt
zwaar om te bewerken.Vooral de handkootjes waren veel werk.
Groet,
Kasper
Leendert Van Accoleyen
°1991
Deze beeldhouwer lijkt de wereld te bestormen. Ook hier moet alles
omhoog, de hoogte in en weg van de grond: zware balken of stenen,
grote piepschuimen blokken. De dingen worden verplaatst, gesleept,
opgetild en tot een tijdelijk zweven gebracht. Alsof de natuur zelf aan
het denken gaat en deze jongeman gebruikt om tot nieuwe constellaties
te komen. Verbluffend. Ons lokkend in een ademloos kijken.
Ik ontmoette het werk van deze kunstenaar voor het eerst toen hij
mij als student zijn eerste hoog-efficiënte kachel toonde, die hij zelf had
gebouwd om de bestelwagen waarin hij woonde te verwarmen met een
houtkachel die zich buiten bevond en geen rook voortbracht. Twee jaar
later zag ik de werken Goede vriend en De confrontatie, die tot de meest vrije,
krachtigste werken behoren die ik ooit heb gezien, maar mij natuurlijk
ook aan het werk van mijn vriend Bernd Lohaus deden denken. Ik
vroeg Van Accoleyen of er kunstwerken of kunstenaars waren die hem
hadden beïnvloed. ‘Niet echt,’ zei hij. En dan, na enig nadenken: ‘De
natuur, denk ik.’ Rodin en Moore maakten een sprongetje in hun graf.

Robert Soroko, ‘A Primitive
Holding Two Sticks’ (2018)

Fran Van Coppenolle
°1998
‘Pardon,’ vraagt iemand, ‘is dat geen formalistische kunst, gelijk wij dat
in de jaren tachtig van de vorige eeuw noemden als we iets als leeg
ervoeren?’ ‘Dat is een feit dat zeker is,’ antwoordt iemand anders,
‘want het is zoals Gerard Reve al schreef: “Mensen die beweren dat de
literatuur dood is, bedoelen eigenlijk dat ze zelf dood zijn.” Waaraan
ik zou willen toevoegen: En mensen die beweren dat een kunstwerk
inhoudsloos is omdat ze er zelf niks bij voelen, bedoelen eigenlijk dat ze
beter zouden zwijgen.’
Dries Van Laethem
°1996
Dries Van Laethem maakt contrapuntische evenwichtsoefeningen
of puntdichten die doen denken aan de schermende flaneurs van
Baudelaire. Een gebruikt metalen rek rolt zich op als een insect en
wordt in die houding bevroren door een nauwelijks zichtbare staalkabel.
De dingen proberen in de hoogte te klimmen, maar hun voeten zijn
wieltjes of zware klompen en hun reiken is zowel koddig als sierlijk. De
voortgebrachte sculpturen zijn niet log, overwerkt, stroef of beduimeld.
Ze hebben iets straks, iets dansants en iets grappigs (bijvoorbeeld het
klunzige laswerk).
Het mooie aan Het Brancusi-defect (2018) is dat het is ontstaan in
drie bewegingen. De eerste beweging is het stapelen van de kuipen,

waardoor je een voorspelbare nabootsing van een Eindeloze kolom van
Brancusi verkrijgt. De tweede beweging bestaat in het samenbinden met
de oranje spanriemen. De derde beweging bestaat in het maken van
verticale incisies, die de constructie verslappen.
Simon Masschelein
°1994
Een boomstam wordt bewerkt tot spiraalzuil, vervolgens uitgehold,
gehalveerd en opnieuw verbonden met een houten schakel. Enzovoort.
Het mooie aan het werk van Masschelein, aldus de ouden, is de manier
waarop hij hout, steen en metaal zelf bewerkt en vervolgens combineert
tot nieuwe vormen. Geen assemblages. Geen oud spul. Nieuw, krachtig
werk met een nauwelijks verborgen tederheid, zoals wij het graag
hebben.
Guy Rombouts
°1949
Rombouts maakt sculpturen met krullende sinaasappelschillen, de
slingerende takken van braamstruiken, wiegende pluimen, matrasveren
en andere dunne lange dingen, zoals ook hier, waar de twee lange
touwen de letter ‘y’ en de zitting van de schommel de letter ‘x’ van het
‘Azart’-alfabet vormen, een alfabet waarin alle letters de vorm hebben
van een snijpuntloze lijn, waarvan de naam begint met dezelfde letter.
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Henk Visch, ‘De Architect’ (2015) Brons, 340 cm hoog
Ronald Ophuis, ‘Teatro la Tregua Poland, July 1945’ (2015). Foto: Gert Jan van
Rooij / Courtesy de kunstenaar en Aeroplastics, Brussel; Upstream Gallery, Amsterdam;
Galerie Ceysson & Bénétière, Parijs, New York, Luxemburg, Saint-Étienne

Elly Strik, ‘Verführung und Extase’ (2010 - 2019)
Grafiet en lak op papier, 42 x 29,7 cm. Foto: Peter Cox

HUIS HOOGHERWERF - Oude Kerkstraat 7 (binnen en buiten)
Ronald Ophuis
°1968
Ophuis is vooral bekend omwille van harde, pijnlijke schilderijen op
basis van schokkende gebeurtenissen die hij wil voelbaar maken door
ze om te zetten in geschilderde beelden. Daarnaast schildert hij ook
bloemen en werd hij enkele jaren geleden in Frankrijk getroffen door
het beeld van enkele koeien in een stal, dat hij vervolgens trachtte om
te zetten in schilderijen. Schijnbaar onschuldiger, lokken deze duistere,
verbrokkelende beelden ons evenzeer in een schiftende wereld die
nauwelijks meer lijkt te zijn dan een dun, broos vlies dat een grapjas
ophoudt voor een nachtelijke, voorwereldlijke baaierd. Iemand lijkt zich
hier vast te klampen aan de momentane, amechtige maar hoopgevende
geboorte van licht en kleur aan die uitgeputte duisternis die wij zo graag
een zin zouden willen kunnen toeschrijven.
Beste Hans,
Over techniek. Techniek is het scheppen van voorwaarden voor het
ingeven van schilderhandelingen. Het aanvangsidee voor een schilderij
kent geen schilderkunstige conflicten, pas wanneer de eerste verf is
aangebracht, is het grootste conflict aanwezig: het meesterwerk is
afwezig. Vreemd, omdat het meesterwerk er was in het idee.
Het meesterwerk in het idee komt nooit meer terug. Daarbij komt
ook dat je niet kunt kijken tijdens het schilderen. Je kijkt pas als je
vanop een afstand, die niet door een penseel valt te overbruggen,
naar het werk kijkt.
Samenvattend: techniek is een schilderkunstige handeling
beoordelen. Dit maakt niet iedereen tot schilder.
Met vriendelijke groet,
Ronald
Ann Veronica Janssens
°1956
Ann Veronica Janssens maakt vloeibare beelden door de materie op te
lossen in het licht of ons in een onwezenlijke tijd te lokken waarin we de

onwankele staat van de dingen ervaren. Ze houdt niet van voorwerpen.
Vaak zijn haar sculpturale voorstellen uitnodigingen tot nieuwe
waarnemingen, die zich net naast het voorwerp lijken af te spelen, daar
geplaatst door ons vooruitspiegelend brein. De werken die u hier ziet,
creëren een lichtkegel die u voor de gegraveerde aluminium schijf kan
zien zweven.

Ann Veronica Janssens, ‘Groove’ (2013)
Geanodiseerd aluminium, Ø 85 cm

Oscar Peters

Elly Strik

°1981

°1958

Verwoed hakkende messen, rondzwierende kettingzagen, achtbanen
met rondrazende kunstwerken of zwirrelende reuzenponpons van
cheerleaders: de dingen hebben te bewegen in de wereld van Oscar
Peters (een naam zo fijn dat je er een vloerbekleding in kan ontwaren).
De onbestuurbare oerwil van Schopenhauer (die waait waar hij wil)
materialiseeert zich hier, dacht iemand, tot iemand anders ontdekte
dat het gewone, gezonde driften zijn die hier een uitweg of een gestalte
zoeken: dingen van geweld en begeestering, in een vreemde machovermomming die de diepe, echte, tomeloze vrouwelijkheid nauwelijks
kan verhullen.

‘Zodra ik een lijn op een blad papier zet,’ vertelde Strik mij, ‘begint het
gevecht om te zien wie de baas is. De tekening krijgt bestaansrecht en
staat tegenover mij. Soms begin ik met het schilderen van een beeld of
een silhouet op de achterkant van het blad, en blijf ik doorgaan tot dit
beeld ook aan de voorkant opdoemt, tot ik het doorheen de voorgrond
zie opdoemen.
‘Ik heb mij altijd vragen gesteld rond het zogenaamde realisme in de
kunst,’ vervolgde ze. ‘Hoe verder je gaat in het besef dat je verbeelding
beelden kan oproepen die even werkelijk lijken als de beelden van
de zogezegde werkelijkheid, hoe verder je komt in je werk en in je
persoonlijk leven. Het heeft te maken met heel goed kijken en heel goed
luisteren. Al heb je wel een innerlijk rustpunt nodig om dat te kunnen
doen.’
Henk Visch
°1950
Niemand weet wie Henk Visch is. Zijn hoedje ziet er niet uit. Ook is
niemand er ooit in geslaagd zijn oeuvre te kenschetsen, tenzij door erop
te wijzen dat het ons telkens weer ontglipt. We denken een sculptuur
te zien, een beeldhouwwerk, want voor ons staat een voorwerp dat van
brons is gemaakt of van hout en bovendien iets lijkt te zeggen of voor te
stellen, maar een beetje verder heeft de kunstenaar een ander voorwerp
geplaatst, dat we niet zo gemakkelijk kunnen thuisbrengen en wel de
gek met ons lijkt te houden. We luisteren naar onze gedachten, maar we
begrijpen ze niet meer. Deze man lijkt het spel heel ernstig te nemen,
maar zeker zijn we er niet van.

Ik vroeg Peters waarin de grootste visuele of technische uitdaging van
dit werk bestond.
Beste Hans,
Hierbij een tekening van het werk wat ik aan het maken ben. Het is een
variatie op Sun. Twee kwart cirkels die elkaar op de hoek van het pand
zullen raken.
De grootste uitdaging in het maken van dit werk is de beweging goed
krijgen. Het werk is immers maar een half werk zonder de beweging.
Het móét schudden en dansen! Sun, de eerste versie uit 2017, werkte
op luchtdruk. Deze versie gaat op een elektromotor werken, omdat
het werk daardoor iets betrouwbaarder wordt. Go!Go!Go! zal net als
Sun repetitieve, sensuele bewegingen maken. Daar zit natuurlijk ook
een behoorlijke uitdaging: om van iets machinaals toch iets levends en
verleidelijks te maken.
Met vriendelijke groet,
Oscar

Oscar Peters, ‘Go!Go!Go!’ (2019)
Staal, ijzerwaren, motor, textiel,
ca 200 x 200 x 200 cm
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Idris Sevenans, Troebel Neyntje en AARS (Antwerp Artist Run
School)
Idris Sevenans werd uitgenodigd als individueel kunstenaar, maar ook
als oprichter en bezieler van Troebel Neyntje (Onrealistisch initiatief
en Winkel voor Merkwaardige Producten) en als directeur van AARS
(Antwerp Artist Run School). Als antwoord op onze vraag of hij een
tentoonstelling wilde samenstellen met het werk van enkele getrouwen
van Troebel Neyntje, besloot Sevenans een derde ‘Biënnale van de
banale dragers’ te organiseren met als titel ‘Vrijheid Gisteren’.
In die biënnale ontmoeten we enkele werken van hemzelf, maar
ook van Werner De Vos, Nienke Baeckelandt, Nicolas Bal, Robby
Blondbaard, Jolijn Baeckelandt, Zena Van den Block en De Klup.
Deze tentoonstelling vindt plaats in de voormalige winkel Daansen.
Aan de Kaaipoort tonen Idris Sevenans en Nienke Baeckelandt een
‘Stoppen met lezen’-banner en een ‘Extra Light Flag’, in de Vorsterman
Van Oyenschool vindt, in samenwerking met Tomas Beaujean, een
AARS-Summer School plaats en onder de gemutileerde wilg naast de
Sint-Baafskerk, waar Vincent Van Meenen zijn pen aan de wilgen heeft
gehangen, vinden we een ‘Stoppen met lezen’-tangram.
Idris Sevenans
°1991
Het lijkt alsof Sevenans beschikt over een onfeilbare, razendsnelle
bullshit-detector. Elk uitsproken, gezongen, geschreven, gedrukt of
anderszins in een smakeloze lay-out tot ons gekomen woord, wordt
meteen verkeerd begrepen en op zijn plaats gezet. Dankzij denkers
uit het voormalige Oostblok weten we dat de denkende mens zo
overleeft in schijnbaar onsterfelijke dictaturen: door niets ernstig te
nemen, niets te geloven, niets te doen, niets te onthouden en niets te
weten en in de armoedige aangeklede keuken, als er niemand anders
in huis is, staand op een omgekeerde wasteil en zichzelf beschouwend
in de afbladderende spiegel boven het aanrecht dat ook dienstdoet als
wastafel, Stalins tics te imiteren en er nog eens goed mee te lachen.
Werner de Vos
°1957
Deze zachtaardige kunstenaar lokt collages, assemblages, constellaties,
installaties en sculpturale voorstellen in een onzeker, tastend bestaan dat
ons aan minimale, geometrisch-abstracte kunst zou doen denken als het
niet de onwennige sporen droeg van schijnbaar achteloos aangewende,
alledaagse voorwerpen die onze neus in de onwillige aard van een
beduimelde werkelijkheid wrijven.
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rangschikt tot nieuwe composities die zowel dichterlijk zijn als
grappig, verrassend en verwarrend. Eigenhandig pinden wij het
vreemde houten dansertje vast op de bovenrand van een verplaatsbare
tentoonstellingsruimte van Robby Blondbaard (De rest is Parking), omdat
de kunstenaar dit omwille van een gespalkte hand niet zelf kon. Het
dansertje zag eruit als de veelzijdige, losgescheurde houtsplinters die
je soms aantreft in een stapel brandhout. Het werd vastgepind op een
voordien aangebrachte, koploze speld en vervolgens vervolledigd met
een dansende dobber.
Robby Blondbaard
°1991
Voor de nomadische onderneming De rest is parking nodigde Blondbaard
kunstenaars uit werk te maken voor een verplaatsbare, scharnierende
galerieruimte, die op onvoorspelbare ogenblikken in verschillende
steden werd geparkeerd en gestabiliseerd. Eerder verrijkte hij de
kunstwereld ook met penselen gemaakt van zijn baard en met doe-hetzelf tekeningen aangebracht op forex bordjes waarmee de toeschouwer
op een prikbord eigen composities kon samenstellen. Blondbaards
tekeningen bevatten vaak herkenbare elementen als interieurs, planten
en ineengedrukte mannetjes. Ook zou hij ooit een grote klomp boter
hebben geboetseerd en er iemands rug mee hebben bedekt.
Jolijn Baeckelandt
°1993
Soms lijkt het alsof deze schilder, geïnspireerd door kamerbrede
schilderijen van Géricault of Delacroix, maar als drager louter
beschikkend over textiel met foute slangenprints en van fraaie
motieven voorziene theedoeken, zich kruipend en kronkelend naar
de schilderkunst heeft moeten worstelen waar ze, verstrikt in de
zalige oneindigheid van technische problemen die alleen schilders
bezighouden, slangen blijft schilderen, en ook geometrische motieven,
en ook mensen met te grote en te slappe voeten, die nauwelijks
vooruitkomen en altijd in de weg lopen. In haar sculpturen krijgen
sommige zaken dan ook volop het recht om in de weg te staan, ook al
lijken ze iets te zeggen over driehoeksverhoudingen, claustrofobische
slaapkamers en eeuwige verlangens, als slangen die punten zuigen aan
hun eigen staart.
Zena Van den Block
°1995

Baeckelandt oogstte vroege roem omwille van haar ‘Snip It’performances, waarbij ze op de maat van voor ons onhoorbare muziek
(die ze beluistert met een koptelefoon) papier verknipt, zodat de snippers
onvoorspelbare composities gaan vormen op de vloer. Haar ‘Extra
Light’-ingrepen laten ons vrijwel onzichtbaar opgloeiende kleurvlakken
ontdekken op onverwachte plekken, soms als getinte schaduw, soms
als een zweem die bij een bepaalde invalshoek opduikt uit het witte
oppervlak van een muur, een paneel of een sokkel. Kleine gebaren die
de wereld openvouwen.

De eerste werken die we van deze kunstenaar zagen, waren een
schijnbaar oubollige diavoorstelling van vakantiebeelden, gebaseerd
op digitale beelden die afkomstig waren van Google Streetview, en
illustraties van artikels op Wikipedia, waarbij telkens een stukje van het
eigen lichaam in beeld kwam. Vandaag zijn er lenticular prints op basis
van telkens drie prentbriefkaarten die zonsondergangen voorstellen, een
puzzel van de Mona Lisa met een aantal verdwenen, door toeschouwers
gekochte stukken, lichtbakken met uitvergrote foto’s van filmsterren die
door iemand jarenlang in een portefeuille werden bewaard of collages
met plastic namaak-fineer op basis van in te kleuren tekeningen van
bloemen (met genummerde kleurvlakken). We ontmoeten hier een
verrassend beeldhouwster van collage-achtige beelden, die in ultimis
altijd fotografe blijft, én sprokkelaarster van beelden en voorwerpen die
haar om gelukkig onduidelijke redenen ontroeren of aanspreken.

Nicolas Bal

De Klup

°1989

Larsen Bervoets, Gerard Leysen, Johan De Meulder, Maarten
Wagemans en Wout Schildermans vormen een nachtelijke
arbeidsovereenkomst waarbij samen op dezelfde dragers wordt
getekend en geschilderd. Soms maken ze ook prachtige sculpturen.

Nienke Baeckelandt
°1989

Zij die hem al bezig zagen, omschrijven hem als iemand die
behoedzaam, met beheersbare vingers, onooglijke gebruiksvoorwerpen

VORSTERMAN VAN OYENSCHOOL - Sint Bavostraat 30
VOORMALIGE WINKEL DAANSEN - Marktstraat 1
KAAIPOORT
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Léon Frédéric, Zonder titel (‘Ceci ne peut être qu’un fragment’, ca. 1900). Pastel en potlood op papier

Bernd Lohaus, ‘Copie ontwerp Giti’ (2006)

FREEMEN GALLERY - Marktstraat 11
CASA PORTIERA - Weststraat 3
Bernd Lohaus

Gijs Milius

°1940

°1985

De werken van Bernd Lohaus bevatten vaak elementen die zich naar
elkaar voegen, die graag samen willen zijn. (Zie ook p. 4 en 14.)

‘Is het verlangen naar een natuurlijke gang van zaken debiel?’ Deze
vraag wordt gesteld door een personage in het hoorspel Vriendschappelijk
theoretisch gechat van Gijs Milius, waarin twee heren hun kinderwens
bespreken. Dit hoorspel maakt deel uit van deze tentoonstelling.
Ooit berichtte ik over mijn eerste ontmoeting met Gijs Milius in
een parkje in de Brusselse Noordwijk waar we, omringd door spelende
kinderen en filosoferende moeders, zagen hoe met gras begroeide
heuvels de achterliggende torengebouwen verkleinden, alsof we ons
in een maquette bevonden. Milius vertelde mij een grap over twee
mannen die vanuit het noorden en het zuiden van Parijs naar de Seine
wandelen en elkaar vanaf beide oevers menen te herkennen. In het
midden van de Pont Neuf gekomen, zien ze dat ze het allebei niet zijn.
De schilderijen, tekeningen, hoorspelen, muziekstukken en
beeldhouwwerken van Milius lijken heel erg op échte kunstwerken:
dingen die we van ver als dusdanig herkennen. Maar als we ze van
dichtbij bekijken, zien we dat we ons hebben vergist en dat ze veel beter
zijn: veel nieuwer, veel grappiger, veel vrijer, veel wonderbaarlijker.

Léon Frédéric
°1856
Naar verluidt gold Léon Frédéric als een symbolistisch schilder die op
latere leeftijd een sociaal bewustzijn tot zijn oeuvre liet doordringen.
Hij werd bekroond met gouden medailles voor schilderkunst op de
wereldtentoonstellingen van 1889 en 1900.
De alhier afgebeelde pasteltekening werd aangetroffen in de
nalatenschap van de minimale kunstenaar Guy Mees en inderdaad
herkennen we in deze schets de Verloren ruimtes die de Meester van
het Bijna-Niets in de toekomst onsterfelijke roem zullen bezorgen.
Met schroom zien we hier hoe scherp sommige kunstenaars kunnen
waarnemen en hoe zij, zoals Borges opmerkte over Kafka, hun
eigen voorlopers creëren door een bepaald aspect hunner specifieke
gevoeligheid zichtbaar te maken in de hoogstpersoonlijke toets van het
eigen oeuvre.
Guy Mees
°1935
Van alle meesters van het bijna-niets is Guy Mees de grootste, zo
droomde ik vannacht, en zijn Verloren ruimtes roepen een afwezige
wereld op die in al zijn glorie straalt als de zekere terugkomst van de
verre geliefde, het ochtendgloren of een nieuwe lente. Niets wordt
hier nog gezegd, dan een dansant uitsparen, een precies verzwijgen
of een lichtjes aanduiden, dat ons ademruimte schenkt en verse
beweegredenen.

Jorik Dzobava
°1994
Dzobava werd geboren in het Russische Kislovodsk en arriveerde op
zijn zesde in het grijze, kale land waar niemand kent de vele groenen en
de warme wind van de Kaukasus.
Een schilderij naar een gravure of een zwart-wit foto bevat
onverwacht veel kleur en sensualiteit of wordt omgezet naar een wereld
die bestaat uit gradaties van groen. Zo mooi is de factuur van sommige
schilderijen, dat deze schilder om het even wat kan schilderen en
doordrenken van een oude, degelijke weemoed of laten opschrikken in
een nieuw bestaan gevlochten van kleur en ritme. Dzobava maakt zelf
ook etsen, waarvan u er tien kan ontdekken in de Freemen Gallery. In
Casa Portiera toont hij drie schilderijen.

Boven: Guy Mees, ‘Verloren Ruimte’ (1984). Blauw papier en donkerblauw zijdepapier,
90 x 180 cm
Onder: Jorik Dzobava, ‘De helaasheid der dingen’ (2018). Olie op doek, 30 x 40 cm
Rechts: Gijs Milius, ‘Soliman’ (2017). Polystyreen, polyurethaan, acrylhars (Jesmonite),
acrylverf, metaal , 210 x 70 x 80 cm. Getoond tijdens de show ‘Gezelligheidsvereniging
De Bovenkamer’, bij Mieke Van Schaijk, Den Bosch, 2018. Foto: Peter Cox
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Annea Lyvv Dreisz
°1977
Zingend, acterend, schilderend, sculpterend, toont zich deze
hogepriesteres door zich te hullen in kostuums en te verhullen in
gebaren. Schilderijen tonen bijna doorschijnende kleurstroken.
Onwezenlijke, felgekleurde scalpen hangen als vurige tongen aan
geschilderde stelen, de grote carwash-pluim verschijnt als een
zwevend, orakelend, zowel vrouwelijk als mannelijk geslacht: ‘We
hebben een nieuwe verklaring van de mensenrechten nodig,’ zingt het
orakel, ‘en daarom is dit een individuele revolutie. Ik wens de mens
te bevrijden van de onnaspeurlijke verdrukkers van de verbeelding,
de geest, de zintuigen, het verlangen. Ik roep op tot warsheid van
benepen redelijkheid, dodelijk functionalisme, betweterige morele
regels en verlammend gezond verstand. Ik roep niet op tot betere
arbeidsomstandigheiden, maar tot geen arbeid tout court. Ik ga niet
in pragmatische gezamenlijkheid, maar in een van verbeelding volle
eenzaamheid.’

Links: Dries Van Laethem,
Schets voor ‘Waar de boom
valt, blijft hij liggen’
Gegalvaniseerd staal, ijzer
2019
Rechts: Leendert Van Accoleyen,
Schets voor ‘Twee hoge punten’,
2019

Links:
‘Der Zauberzögling’ (2019)
9 (of 11) bezemstelen, lakverf,
pruik, hoepel. Foto: Vyvy
Zwevenepoel
Rechts:
Schets voor ‘Der Zauberzögling’
(2019)

EZELTJESWEI VAN OVERLOOP - Kloosterpad
GEMEENTELIJK ARCHEOLOGISCH MUSEUM - Marktstraat 18

HEILIGE MARIA HEMELVAART KERK - Weststraat 80
GYMZAAL - Sint Bavostraat 9
‘Sunrise’ (2010) Videoprojectie, kleur, stereo, 18’

David Claerbout

Ate de Jong

Sterling Ruby

°1953

°1972

Cineast Ate De Jong, die opgroeide in Aardenburg, maakte voor
deze tentoonstelling een filmpje en collages met krantenknipsels die
hij aantrof in de nalatenschap van zijn moeder, als een ritselend en
vergelend loflied op de betrekkelijkheid van de roem. (Zoals Oliver
Stone suggereert in zijn film over Alexander de Grote, willen wij
misschien weinig meer dan gezien worden door onze moeder en
geprezen door onze vader.) Hier en daar worden zinnen toegevoegd die
een beeld oproepen van een jeugd doorgebracht in een benauwende
omgeving. (Zie bijgevoegd krantje ‘AARDENBURG 334’.)

‘Eigenlijk vloeit mijn werk voort uit wat mijn moeder packrag noemde,’
vertelt de Amerikaan Sterling Ruby, wiens moeder Nederlandse was.
‘Ze stond erop niets weg te gooien en zoveel mogelijk opnieuw te
gebruiken,’ vervolgt hij, ‘de sleutel tot alles wat ik heb gemaakt, is de
collage: de mogelijkheid zachte en harde of ronde en rechte dingen met
elkaar te combineren.’ Toegepast op keramiek, zie je dat Ruby voor
sommige werken gebruik maakt van het feit dat dit vaak barst of breekt
tijdens het drogen en bakken. Spinoza indachtig omarmt hij dit barsten
en gebruikt hij de brokstukken opnieuw.

°1969

Leendert Van Accoleyen

Sunrise duurt 17 minuten en toont voornamelijk een poetsende
dienstmeid in een woning die is opgetrokken volgens de formele wetten
van de modernistische traditie. Claerbout is geen kunstenaar die
afgoderij bedrijft, in Platonische zin, maar iemand die op een zichtbare
manier nadenkt over een zich in beelden en klanken verhullende en
onthullende werkelijkheid.

°1991

Vooraleer we de heldin zien verschijnen in een bocht, projecteert
haar fietslicht een dansend vlammetje op het duistere scherm van de
werkelijkheid. De heldin heeft iets androgyns, met haar schoudertas
en broek. Maar even later vinden we haar onherkenbaar terug in
de traditioneel ogende uitrusting van een dienstmeisje. Ze is een
beeld geworden, opgaand in het grotere beeld van de architecturale
omgeving. De beelden van het huis zijn in kleur opgenomen, maar bijna
grijs. En dan volgt het gekleurde slotbeeld: een landschap, het naar huis
fietsende meisje, een zonsopgang en haar oplichtende gezicht dat doet
denken aan het ochtendlijk rood kleuren van het gezicht van Prousts
melkmeisje.
Het lijkt alsof de film iets toont dat niet getoond mag worden. Iets dat
al voorbij is, misschien, of iets dat had kunnen gebeuren. Het lijkt zo,
maar zeker zijn we niet.

Deze beeldhouwer lijkt de wereld te bestormen. Ook hier moet
alles omhoog, de hoogte in en weg van de grond: zware balken of
stenen, grote piepschuimen blokken. Schorende, dunne latjes worden
samengebonden met heel dun touw, schuin omhooggetilde balken
worden op hun plaats gehouden door dikker touw. De dingen hebben
wielen om ze te kunnen verplaatsen. Grote wielen van gips, kleine
rollende metalen hulzen. Zelfgemaakte kachels brengen een bromtoon
voort terwijl de hen voedende, staande houten latten onzichtbaar
korter worden. De dingen worden verplaatst, gesleept, opgetild en tot
een tijdelijk zweven gebracht. Alsof de natuur zelf aan het denken
gaat en deze jongeman gebruikt om tot nieuwe constellaties te komen.
Verbluffend. Ons lokkend in een ademloos kijken.
Dries Van Laethem
°1996
In de tuin van het museum zien we een nieuwe sculptuur, in een
toonkast zien we een tekening. Meer over Dries Van Laethem op p. 5.

Sterling Ruby, ‘Basin Theology/HIDSC’ (2011)
Keramiek, 21,6 x 96,5 x 94 cm. Courtesy Xavier Hufkens, Brussel
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Omer Gielliet
°1925
Hout, incisie en ziel. Deze drie. Maar van deze drie de ziel het meest.
Het mooiste werk van deze priester-dichter-beeldhouwer is misschien
het gekantelde wortelstelsel dat hij niet heeft omgevormd tot een
religieus tafereel, maar beitelend louter heeft voorzien van de uit
louter medeklinkers bestaande, onuitspreekbare naam van God, die
ook het voorhoofd van de Golem sierde en deze lemen reus tot leven
bracht. Want uiteindelijk vergt Gods werk weinig toevoeging om
ons in vervoering of ontzetting achter te laten, ons te verbijsteren, te
verwarren of te troosten.

Rechts:
Tamara Van San, ‘Worlds within Worlds’ (2016).
Foto: We Document Art
Onder:
Bernd Lohaus, ‘Tam tam tam _ Bum’ (2007).
Foto: Bedrich Eisenhoet

Omer Gielliet, ‘JHWH’
Foto: Idris Sevenans

CONVENT SANTA CLARA IN MIDDELBURG (BE) - Kloosterstraat 22
Guy Rombouts
°1949
En verteld wordt dat deze dandy-strandjutter op zijn dertigste, in
1979 dus, op een verlicht en begenadigd moment, het Azart-alfabet
bedacht waarin elke letter wordt voorgesteld door een kleur of een
particulier lijnstuk (waarvan de naam begint met de letter in kwestie),
zodat geschreven, dan wel getekende woorden veelgekleurde silhouetten
gaan vormen die, uitgevoerd in velerlei materialen en met alle

SINT-PETRUS EN PAULUSKERK IN MIDDELBURG - Middelburgse Kerkstraat
Bernd Lohaus

Tamara Van San

°1940

°1982

Bijna het hele œuvre van Lohaus kan worden beschouwd vanuit een
jeugdwerk, waarbij hij een driehoekig balkje als voorbeeld nam voor
een ‘poging tot kopie’. Overal zie je vormen die zichzelf wensen te
overstijgen, bijvoorbeeld door een vierkant, een kubus, een driehoek
of een toren te willen zijn. Overal voel je een inherent mislukken, een
tevergeefs trachten, dat zijn oorsprong vindt in de ervaring van een
beeldhouwer die opzettelijk een te harde houtsoort kiest.
Het voorliggende werk doet denken aan minimal art. Ik was erbij
toen de kunstenaar het in 2007 bedacht, samenstelde en plaatste.
Zittend op een bank in het Beerselse park Frankveld, vroeg ik hem
hoe hij zijn relatie zag met het werk van Carl Andre. ‘Andre maakt
vierkanten,’ zei hij, ‘ik maak dingen die op vierkanten lijken.’
Over het werk van Bernd Lohaus kan je daarom hetzelfde
zeggen als kunsthistorica Liliane Dewachter ooit schreef over het
werk van Ann Veronica Janssens: ‘Juister is het te stellen dat zij wel
minimalistisch werkt, maar toch geen minimal art maakt. In feite
plaatst zij de verworvenheden, de ruimte- en vormconceptie van het
minimalisme in een bepaald daglicht: met sobere middelen en subtiele
interventies slaagt ze er steeds weer in een ruimte te bezielen en tegelijk
de toeschouwer deze ruimte op een andere, nieuwe wijze te laten
waarnemen, te ervaren.’

Van San maakt sculpturen die tot ons spreken zonder figuratief
of geometrisch te zijn. Dat is uitzonderlijk. Daarnaast kan zij ook
beeldhouwen (vormen tot leven brengen) met kleur. Dat is even
uitzonderlijk.
Zoals elke spreektaal bestaat uit betekenisloze klanken en gebaren
die pas een betekenis krijgen door hun schikking en gebruik, bouwt
Tamara Van San aan een talloze verzen tellend heldendicht, draaiend,
trekkend en duwend aan vormen die tot ons spreken zonder woorden,
maar zich vol van gedachten verder zingen in de onbewaakte kamers
van ons bestaan.
Kijkend naar Worlds Within Worlds (1916-1919) zien we hoe iemand
voorwerpen kan maken die de onverwoordbare schoonheid van
natuurverschijnselen benaderen én ons door hun vorm iets vertellen
over de manier waarop beeldhouwers handelend denken. Minieme
verschillen tussen de verschillende sculpturen tonen ons hoe het werk
evolueert, telkens weer aan de al bestaande vormen ontsnapt en zo de
afgrondelijke rijkdom aan mogelijkheden van de wereld tastbaar maakt.
Telkens zien we een volstrekt nieuwe vorm die werd toegevoegd aan
de werkelijkheid, maar we voelen ook hoe een andere, donkere realiteit
doorheen dit dunne vlies probeert te breken en de broosheid ervan eert
door het heel even voor ons te laten bestaan.

mogelijke technieken, tot de raarste voorwerpen kunnen leiden, zodat
we hier eigenlijk te maken hebben met een gelukkig onbetrouwbare
vormengenerator, een gedichtenmachine met ruimtelijke
voortbrengselen die als sierlijke draadsculpturen kunnen worden
rondgestrooid, bijvoorbeeld, opdat we er kunnen rond wandelen
of doorheen.
Guy Rombouts, ‘Azart Kermis, Azartfoor,
Draaiazart, Azartroundabout, Fairgroundazart of
misschien valt u een betere naam in’ (1873)
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LIJST VAN TENTOONGESTELDE WERKEN
Ann Veronica Janssens
• ‘Groove’ (2013). Zwarte, gegraveerde, geanodiseerde
aluminium schijf. Ø 85 cm
• ‘Groove’ (2013). Lichtblauwe, gegraveerde,
geanodiseerde aluminium schijf. Ø 18 cm
Annea Lyvv Dreisz
• ‘Der Zauberzögling’ (2019). 9 (of 11) bezemstelen,
lakverf, pruik, hoepel
Ate de Jong
• ‘AARDENBURG 334’, collages, film
Bernd Lohaus
• ‘Eupen’ (1993). Constellatie van negen azobé-houten
balken, 85 x 550 x 1650 cm
• ‘Tam tam tam _ bum (Frankveld)’ (2007). Vijf
azobé-houten elementen
• Zonder titel, ongedateerd. Twee houten elementen,
40 x 30 x 30 cm
• ‘Zeichen von Gezeichneten’ (1995). Twee met krijt
beschreven, houten balken, 54 x 600 x 38 cm
David Claerbout
• ‘Sunrise’ (2010) Videoprojectie, kleur, stereo, 18’
De Klup
• ‘Paal binnen’ (2019). Lamp, karton, 1300 x 50 cm
• Zonder titel (2019). Verf op doek, 200 x 200 cm
• Zonder titel (2019). Verf op doek, 200 x 200 cm
Dries Van Laethem
• ‘Het Brancusi defect’ (2018). Plastic kuipen, beton,
spanriemen, ca 250 x 100 x 100 cm
• ‘Waar de boom gevallen is, blijft hij liggen.’
Zes bomen van staal en gegalvaniseerd staal. Hoogte:
ca. 170, 220 en 330 cm.
Elly Strik
• ‘When I was You’ (2015). Grafiet, papier, papiermaché, hout, pigment. 169,5 x 49 x 38 cm
• ‘Universal String’ (2011). Kleurpotlood, olie en lak
op papier, 205 x 280 cm
• ‘Verführung und Extase’ (2010-2019). Grafiet en lak
op papier, 42 x 29,7 x 2,7 cm
• ‘Vincent’s Crows on the Road’ (2017). Grafiet,
pigment, olie en lak op papier, 40,6 x 52,7 x 2,7 cm
• ‘Collective Twinge’ (2019). Keramiek,
gemummificeerde appel, kleurpotlood, grafiet, olie en
pigment op papier, 50,5 x 37,5 x 6,5 cm
Fran Van Coppenolle
• Zonder titel (Oranje sculptuur, 2018). Noppenfolie,
mondspatels, isolatieplakband, beschermfoam, witte
wol, rode draad, antislipmat, bamboestok, stalen buis,
ca 300 x 43 x 18 cm
• Zonder titel (Strijkstok, 2019). Houten balk,
randisolatie met folielap, geborduurde zoom, staal,
wc-papier, ijzerdraad. ca 600 x 29 x 15 cm
• Zonder titel (Penseel, 2019).
Een spar, betonijzers, witte houtvuller, krammen,
groene binddraad, zwart garen, tafellaken,
worteldoek, staal, staalkabels, schroeven, spanners,
ca 1200 x 50 x 25 cm
Gijs Milius
• ‘Daantje de Ouder’ (2017). Polystyreen, polyurethaan, acrylhars en -verf, metaal, 175 x 60 x 100 cm
• ‘Bob’ (2017). Polystyreen, polyurethaan, acrylhars
(Jesmonite), acrylverf, metaal , 160 x 170 x 50 cm
• ‘Soliman’ (2017) Polystyreen, polyurethaan,
acrylhars, acrylverf, metaal, 210 x 70 x 80 cm
• ‘Amazoniaan’ (2016). Polystyreen, polyurethaan,
acrylhars, acrylverf, metaal, 160 x 70 x 180 cm
• ‘Vriendschappelijk theoretisch gechat’ (2017). Kastje
met luistertelefoon en mp3-speler met audio (18’).
50 x 35 x 14 cm
• ‘Lees- en gespreksstof ’ (2017). Olie, was, en oliestift
op papier, 50 x 40 cm

Guy Mees
• ‘Verloren Ruimte’ (1984). Blauw papier en
donkerblauw zijdsepapier, 90 x 180 cm
Guy Rombouts
• ‘Tussen x en y’ (2000). Schommel, touwen.
• ‘Azart Kermis…’ (1873). 26 verschillend gekleurde,
metalen sculpturen (Azart-alfabet)
Henk Visch
• ‘De Architect’ (2015). Brons, 340 cm hoog
Idris Sevenans
• ‘Iets dat al gedaan is in de jaren zestig’ (2019)
Schoolbord, stoelveren, messing naamplaatje,
98,5 x 134,5 x 15 cm
• ‘Iets dat al gedaan is in de jaren zestig’ (2019).
Metalen sokkel, metalen bloem, messing naamplaatje,
160 x 40 x 30 cm
• ‘Iets dat al gedaan is in de jaren zestig’ (2019).
Groene MDF, knikker, messing naamplaatje,
70 x 50 x 5 cm
• ‘Iets dat al gedaan is in de jaren zestig’ (2019).
Witgelakte bierkaarthouder, bierviltjes, messing
naamplaatje, 30 x 10 x 7 cm
• ‘Shelf Publishing’ (2019). 25 multiples van evenveel
kunstenaars; MDF, ijzer, 100 x 60 x 19 cm
• ‘Stoppen met lezen’ (2019). Banner, 400 x 200 cm
• ‘Stoppen met lezen’ (2019). Houten tangram.
• ‘AARS’ (2019). Vier houten letters, 120 x 120 cm
• Tomas Beaujean&Idris Sevenans, ‘Rekkenvullers’
(2019), Fietsrek, schilderdoeken, 300 x 180 cm
Jolijn Baeckelandt
• ‘De echo van de triangel’ (2019). MDF, hout, verf,
240 x 94 x 36 cm
• ‘Now, Soon, Never, Later’ (2018). Olieverf op
keukenhanddoeken, 50 x 40 cm
Jorik Dzobava
• ‘De helaasheid der dingen’ (2018). Olie op doek,
30 x 40 cm
• ‘Spinoza’ (2018). Olie op doek, 50 x 40 cm
• ‘Victor Hugo’ (2019). Olie op doek, 61 x 81 cm
• ‘Joan of Arc, Oblomov & Other Stories’ (2019).
Reeks van tien etsen, aquatint
Karl Philips
• ‘Hand Pump Car’ (2014)
Kasper De Vos
• ‘Bovenste extremiteit’ (2018). Hout, polystyreen,
buizen, elektriciteitskabels, pvc buis, spanriemen,
acrylhars, metaal, 60 x 900 x 200 cm
• ‘Eigen klei’ (2019). Luifel, metalen schraag, blauwe
plastic kratten, klei, naambordjes, weegschaal,
papieren zakken, gewichten, 220 x 400 x 110 cm
• ‘World Cheese’ (2018), geperforeerd textiel
Leendert Van Accoleyen
• ‘Twee hoogtepunten, een doek en touw’, (2019).
Legertent, steigerbuizen, kabels, kinderhoofdjes.
• ‘Goede vriend’ (2018). Metaal, houten balk,
polyester spanriemen, ca 350 x 150 x 150 cm
• ‘De confrontatie’ (2017). Metaal, steen, cellofaan.
• Léon Frédéric
Zonder titel (‘Ceci ne peut être qu’un fragment’,
ca. 1900). Pastel en potlood op papier

• ‘Extra Light Flag’ (2019). Vlaggenmast, plexi, verf.
Omer Gielliet
• Zonder titel (JHWH)
Oscar Peters
• ‘Go!Go!Go!’ (2019). Staal, ijzerwaren, motor, textiel,
ca 200 x 200 x 200 cm
Robby Blondbaard
• ‘Staande collectie’ (2019). Eikenhouten klok zonder
spel, forex platen, 220 x 60 x 40 cm
• ‘Zie prikbord’ (2018). Twee kurken borden met
bijbehorend rek, gevuld met kartonnen figuren en
duimspijkers, 60 x 150 cm
• ‘De rest is parking’ (2019). Witte multiplex platen
met werk van anderen, nummerbord ‘STOVLEES’
Robert Soroko
• ‘Staat Stil’ (2019). Bamboe, metaal
Ronald Ophuis
• ‘Prison Suicide Egypt, 2015’ (2015).
Olie op doek, 210 x 240 cm
• ‘Teatro la Tregua Poland, July 1945’ (2015).
Olie op doek, 175 x 260 cm
• ‘Interrogation Egypt, 2016 (2017).
Olie op doek, 50 x 40 cm
• ‘Iraq, 2003’ (2018). Olie op doek, 50 x 40 cm
• ‘Flowers’ (2018). Olie op doek, 50 x 40 cm
Simon Masschelein
• ‘Eutssy’ (2016-2017). Lork, den en esdoorn,
900 x 400 x 30 cm
• Zonder titel (2019). Alabastro di Volterra, staal
40 x 50 cm en 60 x 20 cm
• ‘Iver’ (2018) Muurklimmer van gele onyx, staal,
schroeven, 40 x 10 x 2 cm
• Zonder titel (Boer Wijffels), 2019. Staal, eik, hulst,
polyester, 490 x 280 x 160 cm
Sterling Ruby
• ‘Basin Theology/HIDSC’ (2011)
Keramiek, 21,6 x 96,5 x 94 cm
Tamara Van San
• ‘Worlds Within Worlds’ (2016-19)
Keramiek, marmer. Diverse afmetingen
Vincent Van Meenen
‘Stoppen met schrijven’ (2019). Balpen, dun touw
Walter Swennen
• ‘Pelure de banane’ (1984). Verf op zeildoek,
487 x 635 cm
Werner de Vos
• Zonder titel (2019). Spons, 300 x 120 cm
• Zonder titel (2019). Spons, 180 x 60 cm
Zena Van den Block
• ‘The Possibility of Becoming Wood’ (2019).
Negen collages met folie, elk 58,5 x 65,8 cm
Zoro Feigl
• ‘Hula’ (2015). Motor, staal, koolstofvezel, polyester

Nicolas Bal
• ‘Balance by Force’, 2019. MDF, spaanplaat,
spanklem, plastic, lakverf, 240 x 120 cm
• ‘Rozel Point (2019). Plastic, rubber, metaal,
10 x 10 x 10 cm

Samengebracht door Hans Theys op diverse locaties in
Aardenburg (NL) en Middelburg (BE). Van 29 juni tot en met
18 augustus 2019. Georganiseerd door Stichting Aardenburg
Kunstenfestival. Met steun van Mondriaan Fonds, VSBfonds,
deBuren, Gemeente Sluis, Provincie Zeeland, Stimuleringsfonds
Rabobank, Gemeente Maldegem, Galerie Ronny en Jessy Van
de Velde, Antwerpen-Knokke.

Nienke Baeckelandt
• ‘Comfort Zone’ (2015). Lattenbodem, 77 x 40 cm
• ‘Extra Light Advertising’ (2019). Hout, verf.
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