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		 Voorwoord

Jan Peumans

Het Vlaamse kunstenlandschap is bont geschakeerd. In alle
geledingen zien we kwaliteit tot bloei komen. Het Vlaams
Parlement probeert in zijn tentoonstellingen die veelvormig
heid te weerspiegelen. We hebben in De Loketten uitschieters
getoond in ‘klassieke’ disciplines zoals schilderkunst, ruimte
lijke kunst en fotografie, maar ook design en mode hebben
hier al een podium gekregen. De programmering van ten
toonstellingen in De Loketten loopt al sinds oktober 2003.
		 Nu richten we de focus op de ‘jongste’ van de kunsten,
de videokunst. Ze is amper een halve eeuw oud; in termen
van kunstgeschiedenis komt dat neer op ‘nauwelijks ont
loken’. Het was in de jaren zestig van de vorige eeuw dat
artistieke durvers zoals Nam June Paik, Bruce Nauman en
Dara Birnbaum met bewegend beeld aan de slag gingen,
als reactie tegen de televisie die kunst overal aan de deur
had gezet. De videokunst moest als autonome kunsttak
vanaf nul worden uitgevonden. In het begin was het zoeken
naar eigen vormen van expressie. De technische middelen
waren ook nog beperkt. Maar de ontwikkeling kwam snel
op gang, in de vorm van handzame camera’s, montage
mogelijkheden, projecties, flatscreens, computertechnieken,
high definition, leds... In enkele decennia heeft zich onder
onze ogen een invasie van het bewegend beeld afgespeeld.
		 Wat is de rol die de kunstenaar dan nog kan spelen te
midden van die beeldenvloed? Hopelijk is de kunstenaar
diegene die doelgericht zijn keuze maakt uit het technologi
sche potentieel en heel bewust met beeld omgaat. En die de
kijker bewust maakt van de waarde van een beeld, ook als
het beweegt. We spreken gemakshalve nog van videokunst,
maar het terrein is stukken ruimer geworden: video, film,
installaties, digitale bewerking of creatie... Mensen die het
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kunnen weten noemen het time-based art omdat er altijd
een tijdsverloop in aanwezig is, of media-based art omdat
deze kunst gebruik maakt van technische dragers.
		 Het is een breed terrein waar de kunstenaar een grote
vrijheid geniet. Sommige werken hebben een relatie met
schilderkunst, andere gedragen zich sculpturaal.
Of ze gebruiken de codes van fictiefilm en documentaire.
Ze kunnen speels zijn en verwonderen, of vragen oproepen
en werkelijkheden blootleggen. Het is niet verbazend dat
veel jonge kunstenaars zich toeleggen op bewegend beeld,
uitsluitend of samen met andere disciplines.
		 Contour is zelf een jonge kunstorganisatie, met thuisbasis
in Mechelen. Als organisator van de Biënnale voor Bewegend
Beeld heeft ze de evolutie van deze kunst in Vlaanderen in
de voorbije 10 jaar op de voet gevolgd. Ze presenteert een
staalkaart en een terugblik op een stukje geschiedenis en put
daarvoor ook uit de audiovisuele collectie van Argos (Brussel).
		 De staalkaart aan Vlaamse top-videokunstenaars die
het Vlaams Parlement en ‘Contour On Tour’ u bieden,
is indrukwekkend. Ik hoop dan ook dat u, kijker, voldoende
tijd uittrekt voor deze op tijd gebaseerde kunst.
Jan Peumans
Voorzitter van het Vlaams Parlement, maart 2012
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		 “De kern van de tentoonstelling zijn kunstenaars
die op een heel poëtische en associatieve manier
met beeld omgaan”
			 		 Hans Martens 		
					 over ‘Contour On Tour’
		 Wat is videokunst?
Hans Martens (HM): ‘Video’ is een
vrij algemene term die verwijst naar
het elektronisch opnemen van beelden
op videotapes. ‘Videokunst’ verwijst dus
enerzijds naar een specifiek technisch
medium, maar anderzijds is het niet zo
afgelijnd. Wanneer we vandaag over
videokunst praten binnen een artis
tieke context, zijn er andere termen die
gebruikt worden, zoals time-based art
(kunst met een tijdsverloop) of mediabased art (kunst die gebruik maakt
van een specifiek technisch medium).
		 Videokunst is ontstaan in de jaren
60. In die jaren waren er de echte
pioniers. Toen was videokunst nog niet
gecanoniseerd, ze was nog niet opge
nomen binnen een ‘museumtraditie’.
Dat is pas gebeurd in de loop van de
jaren 80 en 90, toen er ook techno
logische vernieuwingen waren. Toen
kon men dingen beter registreren en
beter tonen. Tot begin jaren 90 was het
een helse taak voor een museum om
een video-installatie te plaatsen. Het
was ook vaak een dure onderneming.
Pas eind jaren 90 werden projectoren
goedkoper en werd de technologie
toegankelijker, waardoor je de laatste
10 à 15 jaar een grote veralgemening
en aanvaarding ziet van videokunst in
de ‘museumtraditie’.
		 Kunst en nieuwe technologieën
HM: Door de geschiedenis van de
kunst heen zijn er altijd kunstenaars
geweest die technologische vernieu
wingen, die niet specifiek voor een
artistieke context waren bedoeld, toch
hebben opgepikt.

		 Toen in de jaren 60 de video
techniek ontstaan is, zijn er vrij snel
kunstenaars geweest die dat een
interessante techniek vonden. De film
camera bestond natuurlijk al, maar het
voordeel van de videocamera was dat
je op een tape opnam en onmiddellijk
het resultaat kon zien. Dat was voor
kunstenaars natuurlijk heel interes
sant. De kunstenaar kon van die tape
dan ook kopieën maken, hij kon dat
verdubbelen en hij kon met dat materi
aal beginnen te spelen.
		 Die nieuwe technologieën zijn
altijd iets geweest wat kunstenaars
interesseerde, zo ook bijvoorbeeld de
ontwikkeling van de fotografie, de
computer of internet. Al die dingen
ontwikkelen zich in de maatschappij
en er zijn altijd kunstenaars die van
die nieuwe ontwikkelingen een soort
artistieke vertaling gaan maken.
		Videokunstwerken
als kritische kunstwerken
HM: Wanneer kunstenaars bepaalde
technieken of materialen gebruiken,
is er altijd een kritische dimensie ten
opzichte van het ‘mainstreamgebruik’.
Kunst is altijd een beetje tegendraads
of ‘tegen de stroom in’.
		 In het begin was dat vrij duidelijk.
De televisie had in de jaren 60 toch
de reputatie een verslavend massa
medium te zijn, terwijl de kunstenaar
de televisiebeelden of het aspect
‘televisie’ of ‘video’ op een andere
manier wilde gebruiken. Nam June
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Paik, bijvoorbeeld, zette magneten op
een televisietoestel, zodat het beeld
volledig verstoord werd. Terwijl de
televisie-industrie op zoek was naar
het perfecte beeld, ging de kunstenaar
op zoek naar de destructie of de decon
structie van dat beeld.
		 Vandaag zie je nog altijd dat
televisie een heel geformatteerd
medium is, zelfs een documentaire
mag maar 52 minuten duren. Wat doet
een kunstenaar dan? Die maakt een
documentaire van zeven uur bijvoor
beeld. Dat is compleet onbruikbaar
voor televisie. Vandaar dat je dan ook
heel vaak ziet dat kunstenaars die op
een heel vernieuwende of experimen
tele manier of een meer bevragende
manier met dat medium omspringen,
vooral een platform vinden binnen een
hedendaagse kunstcontext, waar die
zaken wel getoond kunnen worden.
Hoewel het tonen van zulke kunst op
televisie niet uitgesloten is. Bepaalde
werken die hier in De Loketten te zien
zijn, zouden eventueel ook op CANVAS
getoond kunnen worden.
		Voorbeelden van
kritische kunstwerken uit
‘Contour On Tour’
HM: Ik denk dat de kunstwerken uit de
tentoonstelling allemaal ‘bevragend’ zijn.
		 Een specifiek voorbeeld is Sven
Augustijnen. Het werk dat hier van
hem getoond wordt, bestaat uit twee
interviews: het ene heet ‘Johan’, het
andere ‘François’. Johan en François
zijn twee patiënten met afasie, geheu
genverlies, die je volgt tijdens een
therapeutische sessie. Het interview
is geen fictie. Het is op het eerste
gezicht een soort video-opname van
een medische sessie met die patiënt,
waarbij de kunstenaar toestemming
heeft gekregen om de sessie te filmen.
Het lijkt dus gewoon een videoregistra

tie van een gesprek, dat bijvoorbeeld
om educatieve redenen zou kunnen
worden gebruikt om te tonen aan
studenten geneeskunde. Maar waar
Augustijnen op focust – wat in de loop
van het gesprek ook duidelijk wordt
– is de herinnering en de taal: hoe
je taal gebruikt, de moeilijkheid van
spreken, de wrange situatie tussen de
vrager en de bevraagde, enzovoort. En
wanneer je het interview in een artis
tieke context brengt, wordt het zelfs
een ongemakkelijk werk.
		 Ik herinner me dat ik het werk
ooit getoond heb aan studenten kunst,
jonge kunstenaars dus, en toen is er
een grote discussie ontstaan: zij von
den dat het niet kon, dat de kunstenaar
een grens van privacy overschreden
had en dat hij die patiënten belachelijk
maakte. Ik was zelf geschrokken van
die reactie, want ik vond dat die video
warmte en geduld uitstraalde naar die
patiënten. Het was een beeld van hoe
men omgaat met patiënten, met moei
lijkheden, met taal en met geheugen.
Het werd ook een soort metafoor van
de moeilijkheden die we hebben in
de maatschappij met het omspringen
met geheugen, met herinnering en
met het vinden van de juiste woorden.
Maar sommigen redeneren vanuit het
idee ‘dat doe je toch niet met zulke
patiënten’ en daarin was Augustijnen
dan wel vernieuwend. Niet om ver
nieuwend te zijn, maar hij tast toch
grenzen af. En voor de ene overschreed
hij de grens en voor de andere niet.
		 Een ander werk dat zeker wel wat
stof zal doen opwaaien, is ‘Gargles
from Ipanema’ van Dennis Tyfus. Het
werk is een registratie, verdeeld over
een aantal videoschermen, van een
soort gogodanseres, een soort strip
teasedanseres (hoewel ze kleren aan
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heeft en je enkel haar hoofd ziet). De
danseres is een oudere dame, van een
jaar of 65, misschien 70, met een gratie
en een schoonheid die een tamelijk
uitdagende, misschien licht erotische
uitstraling heeft. Voor Dennis Tyfus is
dat werk een ode aan de vrouw en een
kritiek op de wijze waarop de vrouw
heel vaak in reclamebeelden gebruikt
wordt. Het beeld dat in reclame van de
vrouw wordt opgehangen, is altijd heel
cliché: jong, mager, blond. En dat aan
vaarden we blijkbaar, daar nemen we
geen aanstoot meer aan (of de meesten
toch niet). We zijn omringd door dat
soort beelden. Door dan plotseling
de codes van de reclame te wijzigen
en een oudere dame te tonen die een
even erotische uitstraling heeft, is het
werk van Tyfus een ode aan de vrouw:
er kleeft geen leeftijd op schoonheid.
Anderzijds heeft het werk dan ook
een kritische dimensie, waardoor het
sommige mensen tegen de borst stoot.
Dat is gebeurd in oktober 2011 in het
station van Mechelen-Nekkerspoel:
‘Gargles from Ipanema’ werd daar
getoond als deel van de vijfde ‘Biënnale
voor Bewegend Beeld’ van Contour,
maar er is protest gekomen en de NMBS
heeft dat kunstwerk dan weggehaald.
		 Die kritische dimensie ten aanzien
van beelden zie je wel vaker bij video
kunst. Omdat we omringd worden
door beelden (via televisie, reclame,
internet) zijn we ons, als gebruikers
van die beelden, niet altijd bewust van
de codes die in die beelden gebruikt
worden. We aanvaarden die zomaar.
De kunstenaar gaat heel vaak die
codes ontwrichten. Hij brengt ‘shifts’
daarin aan. Dat maakt het interessant
omdat je dan binnen een artistieke
context op een andere manier naar die
werken gaat kijken.
		 Als je in De Loketten binnenkomt,
ga je je niet zetten zoals je thuiskomt

en naar het journaal kijkt. Er is een
andere vorm van concentratie: je denkt
meer na over wat je ziet. En dan wordt
het werk een interessante commen
taar die je als bezoeker hopelijk iets
‘resistenter’ maakt tegenover de wijze
waarop beelden in onze wereld zitten
en hoe ze gebruik maken van ons of
ons verleiden.
		Naast het kritische aspect en de
andere context zijn er ook nog
andere verschillen tussen video
kunst en televisie
HM: Een groot verschil tussen video
kunst en televisie is ook de situatie. De
meeste werken die hier in De Loketten
getoond worden, zijn projecties: grote
beeldprojecties, met videoprojectoren
of op grote plasmaschermen. De wijze
waarop videokunst gepresenteerd
wordt, is nog altijd schatplichtig aan
de ‘museumsituatie’. Het zijn geen
cinemazaaltjes die gebouwd zijn, maar
het is een opeenvolging van ruimtes
die meer doet denken aan de struc
tuur van musea, waarbij je van de ene
museumzaal naar de andere gaat.
		 Videokunst is ook verschillend
van televisie in die zin dat je je concen
treert op één werk, dat na een verloop
van tijd afgelopen is. Televisie loopt
altijd maar door, er zijn tegenwoordig
honderden kanalen. Bij videokunst
kijk je naar één werk, dat een tijd
duurt en dan herhaald wordt, en creëer
je een één-op-éénverhouding met dat
werk, bijna zoals de klassieke verhou
ding tot een schilderij. Je kijkt ernaar,
laat het bezinken en als je klaar bent,
ga je door. Het grote verschil met
schilderkunst is dat er een tijdsverloop
is. Bij sommige werken moet je, om ze
te begrijpen, om ze gezien te hebben,
een bepaalde duur daar blijven.
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Sommige kunstenaars daarentegen
spelen ook met dat tijdsverloop: bij
sommige werken kan je bijna ‘inbre
ken’ wanneer het al bezig is.
Dat is ook een groot verschil met de
wijze waarop een televisiemaker of
een gewone filmmaker een bepaalde
verhaallijn opbouwt, die meestal line
air is: iets begint, krijgt een vervolg
en dan eindigt het. Bij sommige video
kunstwerken heb je dat niet.
Een goed voorbeeld daarvan is ‘Plot
Point’ van Nicolas Provost: een film
die hij opgenomen heeft met een
‘bijna verborgen’ camera. Het was
een gewone camera, maar hij liet niet
blijken dat hij aan het filmen was.
Die film is voornamelijk op Time
Square in New York opgenomen.
Provost bouwt in die film een heel
verhaal op, een plot, waarbij de span
ning steeds stijgt: hij filmt vooral
politiemannen, politiewagens, mensen
in de straat, iemand die in de verte
aan het telefoneren is, iemand die
voorbijkomt, enzovoort. Niets daarvan
is geënsceneerd, alles is gewoon op
straat gefilmd. Door de montage en het
geluid dat erop gemonteerd is, wordt
er een spanning gecreëerd, maar er
gebeurt niets. Er is een opbouw van
een spanningsboog, zonder plot. En
wanneer je dat een paar keer ziet, ga je
er op een andere manier naar kijken.
Dan begrijp je de sterkte van beelden,
hoe die beelden werken en wat je met
montage kunt doen. Maar in plaats
van een langspeelfilm te maken, kan
Provost dat concentreren in een video
van een zevental minuten.
		Gebrek aan narratief karakter
in de videokunst is een verschil
met film
HM: Het gebrek aan narratief karak
ter in de videokunst is een verschil
met film, hoewel er hier ook werken

getoond worden die toch een narratief
karakter hebben. Een voorbeeld van
dat gebrek aan narrativiteit is het werk
van Sarah Vanagt, ‘Ash Tree’, een werk
dat op vijf schermen tegelijk getoond
wordt. Het zijn eigenlijk vijf films die
tegelijkertijd afgespeeld worden en
waarbij je als bezoeker op een heel
associatieve manier moet omgaan
met een verhaal. Terwijl de beelden
in een gewone film na elkaar getoond
zouden worden, zie je ze hier tegelij
kertijd. Daardoor kun je als bezoeker
zelf op een associatieve manier een
link leggen tussen die verschillende
schermen en wat daar te zien is, want
je krijgt ook maar beperkte informatie
mee. Dat soort video-installaties van
verschillende schermen geeft de kun
stenaar de mogelijkheid om een nietlineair verhaal te creëren.
		 Een ander werk, van Vermeir en
Heiremans, is ‘The Good Life’. Dat
bestaat uit twee schermen, een soort
‘split screen’: twee projecties naast
elkaar, waarbij je enerzijds een verhaal
krijgt van een gids die in een gebouw
vertelt over ‘real estate’, modernisme
en architectuur en die mensen, ook
de toeschouwer, meeneemt op een
rondleiding in het gebouw. Anderzijds
krijg je ook continu andere beelden,
bijvoorbeeld een beeld van een geluids
technicus, waarbij je plotseling een
schot hoort. Die beelden kun je dan
zelf verbinden met het verhaal, want
dat verband wordt niet opgedrongen
door de kunstenaars. Dat maakt van
videokunst ook een echte kunstdisci
pline. Videokunst werkt dan met de
verhouding die een toeschouwer heeft
tot de klassieke kunst, zoals een schil
derij. Bij een schilderij ‘krijg’ je ook
niet alles, daarbij is de interpretatie
van de kijker ook heel belangrijk.
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Daarin zit ook het verschil tussen
videokunst en film. Bij een film in de
cinema zit je in een zaal, het begint en
je wordt als het ware twee uur ‘gegij
zeld’ door die film: je moet blijven zitten
en je moet van begin tot einde kijken
om te weten ‘wie het gedaan heeft’.
		 Een videokunstenaar gaat veel
vrijer om met conventies: hij kan met
al die conventies spelen en ze op hun
kop zetten.
		 Een ander verschil tussen video
kunst en de ‘cinema-industrie’ is dat
bij die filmindustrie heel veel mensen
nodig zijn. Veel videokunstenaars doen
alles zelf: filmen, monteren, enzovoort.
Dat is wel niet het geval voor alle
werken die hier getoond worden; er
zijn ook werken die in samenwerking
met anderen gemaakt zijn. Zo is er
‘Building’ van Anouk De Clercq. Dat
werk is volledig digitaal gegenereerd,
er komt geen camera meer aan te pas.
Daarvoor heeft De Clercq samenge
werkt met programmatoren en met
iemand die er muziek heeft opgezet.
Maar in principe kun je, nu nog meer
met bijvoorbeeld een iPhone, helemaal
alleen een videofilm maken.
		Videokunst is een internationale
aangelegenheid en overstijgt
het Vlaamse of Belgische niveau
HM: De tentoonstelling toont aan dat
we op het internationale vlak kun
nen ‘meedingen’. Er zijn kunstenaars
bij zoals Johan Grimonprez, David
Claerbout, Hans Op de Beeck, Anouk
De Clercq, enzovoort, die toch een mooi
palmares hebben. Maar het is niet zo
dat er zoiets bestaat als een ‘Belgische’
of ‘Vlaamse’ videokunst. Videokunst
was namelijk vanaf haar ontstaan al
een internationale beweging.
		 Het is wel zo dat enkele van de
pioniers van de videokunst in Duits
land werkten, bijvoorbeeld Nam June

Paik in Düsseldorf. Düsseldorf is niet
zo ver van België, waardoor er in
België in de jaren 70 toch al een aantal
pioniers waren, zoals Jacques-Louis
Nyst via de RTBF bijvoorbeeld, of Flor
Bex in het ICC in Antwerpen, die al
heel vroeg met het medium ‘video’
bezig waren.
		Het concept van de tentoon
stelling ‘Contour On Tour’
HM: Ik heb ervoor gekozen om te
focussen op videokunst van de laatste
tien jaar, zowat het eerste decennium
van de 21ste eeuw. Daarbij dacht ik
ook aan 9/11, wat toch een historische
breuklijn is in de wereldgeschiedenis.
		 Die periode valt ook samen met
de grote verspreiding van videokunst,
door de digitalisering. Het ontstaan
van de dvd is heel belangrijk geweest.
Tot het einde van de jaren 90, het
begin van de jaren 2000 zelfs, stonden
de meeste videowerken op tapes, wat
toch een vrij omslachtig medium was.
		 Daarnaast was ook de ontwikke
ling van de ‘final cut pro’ heel belang
rijk, de laptop eigenlijk, waardoor
de kunstenaar met zijn eigen laptop
en met goede software een volledige
‘cinema-industrie’ als het ware op zijn
schoot heeft. Dat maakt het medium
heel toegankelijk en heel direct.
		Selectie van specifieke werken
of kunstenaars voor de tentoon
stelling ‘Contour On Tour’
HM: Ik heb gekeken naar wie van
de Belgische kunstenaars zich onder
scheiden heeft in de videokunst in de
afgelopen tien jaar. Dat zijn vooral
mensen die voornamelijk of uitsluitend
bezig zijn met videokunst, met als
grote uitzondering Michaël Borremans.
Borremans is in de eerste plaats
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bekend als schilder, maar hij heeft
ook enkele videowerken gemaakt.
Het werk dat hier te zien is, ‘Weight’,
heb ik om een heel specifieke reden
geselecteerd.
		 Het is een beeld van een jong
meisje met een plissérokje dat op
een ronddraaiend platform staat en
een gebreid truitje aan heeft. Aan dat
truitje is een leuke anekdote verbon
den: er staat het logo van de Vlaamse
Gemeenschap op, een keer gewoon en
een keer gespiegeld. Borremans heeft
dat truitje speciaal voor die film laten
breien, omdat hij voor dat werk sub
sidies heeft gekregen van de Vlaamse
Gemeenschap en hem dus gevraagd
werd het logo van de Vlaamse
Gemeenschap te vermelden in de
communicatie rond dat project. Als je
subsidies krijgt, moet je altijd het logo
van de betrokken overheid vermelden.
Borremans heeft dat heel letterlijk
genomen en het logo in het werk zelf
geïntegreerd.
		 Uiteindelijk heb ik niet specifiek
voor bepaalde kunstenaars gekozen,
maar voor kunstwerken die tege
lijk een coherent beeld geven van
videokunst en ook de diversiteit aan
videokunst tonen. De kern van de
tentoonstelling zijn kunstenaars die
op een heel poëtische en associatieve
manier met beeld omgaan. Dat is
zowel het geval bij Hans Op de Beeck,
als bij David Claerbout, Anouk De
Clercq, Wim Catrysse, Sarah Vanagt
en Nicolas Provost, waarbij de beel
den voor zich spreken. Het zijn vrij
stille werken, en zeker geen lineairverhalende werken. Het zijn bijna
beelden die werken als schilderijen,
schilderijen met een tijdsverloop. Als je
op dezelfde manier naar videobeelden
kijkt als je naar schilderijen kijkt,
kun je er evenveel aan hebben. Dat is
zowat de rode draad. Qua diversiteit

heb je dan bijvoorbeeld het werk van
Sven Augustijnen.
		 Daarnaast moet je ook rekening
houden met beperkingen van ‘Contour
On Tour’ op vlak van tijd en ruimte. Je
kunt hier in De Loketten bijvoorbeeld
geen vijftig kunstenaars tonen. Het is
ook moeilijk om heel lange films te
tonen... We wilden de tentoonstelling
‘verteerbaar’ houden voor de bezoe
kers, wat zo al niet gemakkelijk is bij
videokunst. Als je alle werken die hier
tentoongesteld zullen worden, rustig
wilt bekijken, ben je toch al gauw
anderhalf uur of twee uur bezig. Dat is
niet overdreven, want het is ongeveer
even lang als een film in de cinema,
maar het is veel in vergelijking met een
gewoon bezoek aan een tentoonstelling.
		 Een ander, niet-dwingend, crite
rium was dat we gezocht hebben naar
kunstenaars met wie we bij Contour al
hebben samengewerkt. Een aantal van
de werken die hier getoond worden,
zijn bijvoorbeeld specifiek gemaakt
voor de ‘Biënnale voor Bewegend
Beeld’ van Contour. Op die manier
biedt deze tentoonstelling ook een
klein overzicht van waar Contour
de afgelopen tien jaar mee bezig is
geweest. Om een meer volledig beeld
te kunnen geven van de ontwik
keling van videokunst, hebben we
samengewerkt met Argos. Zij hebben
voor de tentoonstelling een compilatie
gemaakt om een soort panorama van
de videokunst te kunnen geven.
		Voor een breed publiek
HM: De tentoonstelling is echt bedoeld
voor een heel breed publiek. Ik hoop
dus dat er zowel brede groepen van
scholen naartoe komen, als individuele
bezoekers. Ik hoop ook, zeker naar
jongeren toe, om hun de andere kant
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van de mogelijkheden van bewegende
beelden te tonen. Jongeren van nu
groeien op met beelden, worden erdoor
overspoeld, maar staan zelden kritisch
tegenover die beelden. Er is vaak een
gebrek aan kritische omgang met
beelden. Ik denk dat je via videokunst
misschien kunt tonen aan jongeren dat
het ook anders kan. En dat is toch wel
een deel van de bedoeling van deze
tentoonstelling.
		 Maar de tentoonstelling wil even
goed de geïnteresseerde kunstbezoeker
trekken. Eventueel om werken die hij
al gezien heeft, opnieuw te kunnen
zien. Dat is ook het interessante aan
zo’n tentoonstelling van videokunst:
dat ze er is, dat je de werken kunt zien.
Want bij schilderkunst bijvoorbeeld
kun je de schilderijen nog zien in een
catalogus of reproductie. Het blijft een
afgeleide natuurlijk, maar je kunt het
werk toch min of meer reproduceren.
Bij videokunst is dat moeilijker, want
in een catalogus staat meestal maar
één stilstaand beeld. Sommige van die
filmpjes kun je wel op YouTube zet
ten, maar dat is toch nog een andere
dimensie dan een reproductie bij
voorbeeld. Deze tentoonstelling is dus
een unieke kans om werken opnieuw
te zien of om te ontdekken wat er
in Vlaanderen wordt gemaakt door
kunstenaars met het medium video.
		 Jolien Jacobs
		 Directie Informatie
		 en Externe Relaties
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‘Johan’ (2001).
Courtesy de kunstenaar
en Jan Mot.

Sven Augustijnen
‘Johan’ (2001)
video, 4:3, kleur, geluid, 24’
‘François’ (2003)
video, 4:3, kleur, geluid, 23’

‘Johan’ (2001) en ‘François’ (2003) zijn portretfilms die wer
den gemaakt tijdens het bezoek van afasiepatiënten aan de
logopediste. Afasie is een onvermogen tot taalgebruik als
gevolg van hersenletsel, meestal door een ongeval. De vormen
van taalverlies zijn zeer verscheiden. Sven Augustijnen toont
‘beschadigde’ mensen die met de moed der wanhoop proberen
de controle te heroveren over een taal die ooit de hunne was,
maar waar ze sinds lang elke greep op verloren hebben. Zelfs
het meest elementaire taalgebruik gaat blijkbaar niet zonder
een complexe werking van de hersenen. In een communicatie
maatschappij stemt dat tot nadenken. ‘Johan’ en ‘François’ tonen
ons niet alleen de grenzen van onze taal, maar ook de vele
begrenzingen die de taal ons in het dagelijkse leven oplegt.
Tenslotte kan dit dubbelportret van de gespannen verhouding
tussen de taal en haar vaak machteloze subjecten ook gelezen
worden als een mijmering over de al even ondoorzichtige
relatie tussen kunst en communicatie.

°1970, Mechelen,
woont en werkt in Brussel.
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‘François’ (2003).
Courtesy de kunstenaar
en Jan Mot.

www.augusteorts.be
www.janmot.com

Sven Augustijnen studeerde aan de Koninklijke Akademie
voor Schone Kunsten in Antwerpen, Hogeschool Sint-Lukas
in Brussel en de Jan van Eyck Akademie in Maastricht. Zijn
werk beweegt zich onder meer rond de traditie van de portret
kunst en de poreuze grens tussen werkelijkheid en fictie. Zijn
relatie met Contour dateert van 2003. Hij nam in 2007 deel
aan het Documenta 12 magazine project, in samenwerking
met A Prior Magazine. Hij ontving de Evens Prize for Visual
Arts 2011.

Sven Augustijnen
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‘Weight’ (2005).
Courtesy Zeno X Gallery,
Antwerpen.

Michaël Borremans
‘Weight’ (2005)
ingelijst 15” LED-scherm, 35,5 x 27,5
x 4,0 cm, dvd (3:4), editie 1/3, 9’44”

‘Weight’ is de eerste film waarmee Michaël Borremans naar
buiten kwam. Tot dan toe was hij bekend om zijn schilderijen
en tekeningen. Op de Biënnale van Berlijn in 2005 toonde
de kunstenaar bewegende beelden bij wijze van experiment,
op een klein scherm, als onderdeel van een ruimtevullende
installatie. Sindsdien is film voor hem een logisch vervolg op
zijn tweedimensionaal werk. Zijn statische beelden worden
daarin tableaux vivants. In dit geval draait een meisje traag
rond, zoals de porseleinen figuren in sommige van zijn schil
derijen. Het meisje is op een glad, zwart podium gezet, waarin
haar benen lijken te verdwijnen. Haar stijve plooienrok zweeft
er boven in een gewichtloze onwerkelijkheid. De camera
zoomt in op de plooien. Hun metalen glans suggereert de
schoepen van een eindeloos ronddraaiende turbine. Ze worden
scherp gescheiden door diepe schaduwen. Dat is overigens
één van de redenen waarom Borremans op 16- en 35mm-film
werkt, en niet op video: om sterkere schaduweffecten, en ook
specifieke tinten te bereiken.

°1963, Geraardsbergen,
woont en werkt in Gent.
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‘Weight’ (2005).
Courtesy Zeno X Gallery,
Antwerpen.

Michaël Borremans

www.zeno-x.com

Borremans’ tekeningen en schilderijen scoorden hoog op
solotentoonstellingen in zowel Europa als Amerika. Ook zijn
bewegende beelden kregen extra aandacht, onder meer in De
Appel (Amsterdam) en het centrum voor visuele kunsten in
Coimbra. Koningin Paola van België vroeg hem een nieuwe
reeks schilderijen te maken voor het Paleis in Brussel. Hij
nam deel aan Contour in 2009. Recent reisde een grote expo
van tekeningen, schilderijen en films naar Oslo, Stuttgart,
Boedapest en Helsinki.

Michaël Borremans
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‘Backdrop’ (2007).
Installatiebeeld M HKA,
Antwerpen. Courtesy Galerie
VidalCuglietta.

Wim Catrysse
‘Backdrop’ (2007)
video-installatie, kleur, geluid, 14’39”

In het werk van Wim Catrysse lijkt ‘duizeligheid’ een rode
draad te vormen. Het gaat niet zozeer om de denkbeeldige,
psychologische duizeligheid à la Hitchcock. De ‘vertigo’ in zijn
video’s en installaties vormt een vertrekpunt voor het aftas
ten van bepaalde grenzen: tussen vorm en vormeloosheid.
‘Backdrop’ werd gefilmd in een afgelegen gebied in Alaska,
vlakbij een verlaten stad waar ooit het zuiverste koper ter
wereld werd ontgonnen. De beelden werden digitaal bewerkt.
Tegen de achtergrond van het landschap in Alaska, vertelt
Catrysse een verhaal van materiële integratie en desintegratie,
van stoffen die uit elkaar gaan en opnieuw samenkomen.
De horizon, vervaagd door windhozen en zandstormen, fun
geert als een ongrijpbaar podium waarop zich een fundamen
teel drama afspeelt: de oorspronkelijke breuk tussen hoog en
laag, boven en onder, materieel en immaterieel, chaos en orde.
De beelden doen denken aan een kosmisch schouwspel.
Het is alsof we het ontstaan en het vergaan van de wereld
aanschouwen.

°1973, Leuven, woont
en werkt in Antwerpen.
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‘Backdrop’ (2007), videostill.
Courtesy Galerie VidalCuglietta.

www.vidalcuglietta.com

Wim Catrysse verdiepte zich in het bewegend beeld, onder
meer via een verblijf aan het HISK en in Künstlerhaus
Bethanien Berlijn. In vroegere werken creëerde hij zijn eigen
claustrofobische ruimtes. Een reis naar Alaska betekende een
scharniermoment. In plaats van zelf een ruimte te scheppen,
baseerde hij zich op een bestaande plek, een landschap.
De eerste resultaten daarvan waren te zien in Noctour, een
zomerevenement van Contour in Mechelen, en in Be-Part
Waregem, allebei in 2006. Recente solotentoonstellingen waren
er in Galerie VidalCuglietta (Brussel) en LLS387 (Antwerpen).

Wim Catrysse
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‘Homeless Cat’ (2011).
Courtesy de kunstenaar en
Gallery Micheline Szwajcer.

David Claerbout
‘Homeless Cat’ (2011)
interactieve video-installatie, gesyn
chroniseerd met dag- en nachtcycli

In ‘Homeless Cat’ zien we een kat aan een raam, omkaderd
door de randen van een flatscreen dat fungeert als ‘venster
op de wereld’. Op de achtergrond de daken van de huizen
rondom en een strook lucht. Het werk staat interactief in ver
binding met een webcamera die het actuele weer filmt. Als
het regent op de locatie waar het werk hangt, zien we het
regenen in de wereld van de kat. Dag- en nachtcycli en de
seizoenen worden gesynchroniseerd. Het beeld dat we op het
scherm zien, zal dus steeds variëren volgens het weer en het
ritme van de dag.
We zien twee werelden die met elkaar lijken verweven te
zijn en proberen te communiceren, maar elkaar uiteindelijk
afwijzen. Het werk van David Claerbout doet ons twijfelen
aan de waarachtigheid van het beeld. Hoe authentiek is het
beeld dat we waarnemen? Wat we ervaren is de tegenstelling
tussen documenterende registratie en geënsceneerde simula
tie, tussen feitelijke en fictieve waarneming.

°1969, Kortrijk, woont
en werkt in Antwerpen
en Berlijn.
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‘Homeless Cat’ (2011).
Courtesy de kunstenaar en
Gallery Micheline Szwajcer.

www.davidclaerbout.com
www.gms.be

David Claerbout kreeg een opleiding als schilder, maar inte
resseerde zich mettertijd steeds meer voor fotografie, video
en digitale media. Hij combineert vaak verstilde en bewe
gende beelden en overschrijdt daarbij de grenzen tussen ver
leden en heden. In zijn recentere werk verkent hij op allerlei
manieren het concept tijd. Solotentoonstellingen van Claerbout
waren te zien in, onder meer, Centre Pompidou (2007-2008,
Parijs), vorig jaar in het San Francisco Museum of Modern Art
en Wiels (Brussel) en weldra in Parasol Unit (Londen)
en Secession (Wenen).

David Claerbout
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‘Building’ (2003)

Anouk De Clercq
‘Building’ (2003)
video, 4:3, zwart-wit, stereo, 12’

De films van De Clercq verkennen de audiovisuele moge
lijkheden van de computer. Hiermee creëert de kunstenares
andere werkelijkheden, waarvan vele een sterk architectonisch
karakter hebben. In ‘Building’ glijdt de camera samen met
lichtbundels door het donker. Platte, scherp gesneden vormen
verschijnen in zwart-wit. Ze banen tastend hun weg langs
uitgestrekte muren. Ze openen verdiepingen, ramen en deu
ren. Ze laten zich vallen op vloeren, trappen en pilaren. Deze
strakke choreografie op de muziek van Anton Aeki schept
een architecturale ervaring op het scherm. Verschillende kun
sten komen samen en vloeien in elkaar. Het gebouw onthult
zich als audiovisuele constructie. Het openbaart zich zoals in
de droom van een architect. Het nieuwe concertgebouw in
Brugge vormde de inspiratiebron voor ‘Building’. Het werk is
dus ook een hommage aan Robbrecht en Daem, het Belgische
architectenduo dat tevens het nieuwe museum Boijmans
van Beuningen in Rotterdam en de Aue-paviljoenen voor
Documenta IX in Kassel ontwierp.

º1971, Gent,
woont en werkt in Brussel.
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‘Building’ (2003)

www.portapak.be
www.augusteorts.be

Anouk De Clercq studeerde piano aan de Muziekacademie
in Gent en film aan de Hogeschool Sint-Lukas in Brussel.
Ze ontving verschillende onderscheidingen, waaronder de
International Backup Award New Media in Weimar (2004) en
de Illy Prize op Art Brussels (2005). Haar werken waren onder
meer te zien in Tate Modern en Whitechapel Art Gallery
(Londen), Centre Pompidou (Parijs), Centro de Arte Reina
Sofia (Madrid), New York Film- en Videofestival, Filmfestival
Rotterdam en Contour 2005. Zij is docent aan de School of
Arts in Gent.

Anouk De Clercq
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‘WeTube-o-theek’ (2011).
Installatiebeeld SMAK,
‘It’s a Poor Sort of Memory that
Only Works Backwards’, 2011.
Courtesy Zapomatik.

Johan Grimonprez
‘WeTube-o-theek’ (2011)
interactieve installatie en webproject

In de jaren 80 en 90, het tijdperk van MTV en CNN, werden
zappen en channel surfen de nieuwe manier om ons te ver
houden tot de wereld om ons heen. Maar vandaag de dag,
onder invloed van YouTube en Google, zappen we niet meer.
We navigeren door een realiteitszone die gedefinieerd wordt
door buffering time en waar beelden van klimaatsverande
ring, Abu Graib, 9-11, Afghanistan en de varkenspest voor
een nieuwe, hedendaagse ‘betovering’ zorgen. Deze schijn van
overvloed verbergt een minder fraai gezicht van informatie die
op een hoop wordt gegooid en verkleurd. Johan Grimonprez’
‘WeTube-o-theek’ laat zich nog het best omschrijven als een
platform voor tijdelijke ongehoorzaamheid, maar laat ook zien
dat dit nieuwe landschap mogelijkheden biedt voor dissidente
meningen en subversieve geluiden. Het programma is een
visuele verkenning aan de hand van een verzameling clips,
een vrolijke bevestiging van een wereldwijde bevrijding. Het
is een katalysator van de bruisende kritiek en een tijdelijke
kortsluiting van het mediaregime van angst en verstrooiing.

º1963, Roeselare,
woont en werkt in Brussel
en New York.
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‘WeTube-o-theek’ (2011).
Installatiebeeld SMAK,
‘It’s a Poor Sort of Memory that
Only Works Backwards’, 2011.
Courtesy Zapomatik.

www.johangrimonprez.com
www.doubletakefilm.com
www.zapomatik.com

Het werk van Johan Grimonprez is wereldwijd tentoongesteld
en maakt deel uit van permanente collecties in musea zoals
het Centre Pompidou (Parijs) en Tate Modern (Londen). Hij viel
meermaals in de prijzen, onder meer met ‘dial H-I-S-T-O-R-Y’
(1997) en ‘Double Take’ (2009). Zijn films werden vertoond op
festivals zoals de Berlinale en Sundance. In 2011 publiceerde
Hatje Cantz Verlag een reader over zijn werk, getiteld ‘It’s a
Poor Sort of Memory that Only Works Backwards’. Grimonprez
doceert aan de School of Visual Arts in New York.

Johan Grimonprez

39

38

‘Staging Silence’ (2009)

Hans Op de Beeck
‘Staging Silence’ (2009)
HD-video, zwart-wit, geluid, 22’

‘Staging Silence’ is opgebouwd uit een veelheid aan abstracte,
archetypische settings die teruggaan op herinneringen van de
kunstenaar aan tal van inwisselbare publieke ruimtes. Net als
de beeldenmix in ons hoofd is het resultaat tegelijk ridicuul en
ernstig; een ambiguïteit die versterkt wordt door de keuze om in
zwart-wit te filmen. De amateuristisch aandoende kwaliteit van
de video verwijst daarbij zowel naar de geschiedenis van slap
stick als naar de sluipende spanning van de film noir. De titel
van het werk verwijst naar het ensceneren van stilzwijgende
decors waarin de toeschouwer – in afwezigheid van personages
– zichzelf kan projecteren als de eenzame protagonist.
De beelden in ons geheugen bestaan uit een mengeling
van concrete informatie en fantasieën. In de film materialise
ren deze beelden zich door middel van anonieme, bewegende
handen. Armen verschijnen en verdwijnen willekeurig. Ze
manipuleren banale objecten, kleine sculpturen en kunstlicht
tot er bevreemdende, maar toch herkenbare decors tevoor
schijn komen. De soundtrack is van de hand van componistmuzikant Serge Lacroix.

°1969, Turnhout,
woont en werkt in Brussel.
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‘Staging Silence’ (2009)

www.hansopdebeeck.com

Hans Op de Beeck maakt installaties, video’s, foto’s, tekenin
gen, schilderijen, sculpturen, animatiefilms en kortverhalen.
Hij zoekt voor elk werk naar het meest geschikte medium en
de best mogelijke presentatievorm. Hij toont de kijker plaat
sen, momenten en personages die uit de dagelijkse realiteit
lijken te komen, maar eigenlijk in scène gezet zijn. Het is aan
de kijker om de beelden ernstig te nemen, als een soort paral
lelle realiteit, of te relativeren, als een visuele constructie. Op
de Beeck nam deel aan de eerste editie van Contour in 2003.

Hans Op de Beeck
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‘Plot Point’ (2007), still.
Courtesy Tim Van Laere Gallery,
Antwerpen.

Nicolas Provost
‘Plot Point’ (2007)
HD-videoprojectie, geluid, 15’

Deze video maakt deel uit van een trilogie New York – Las
Vegas – Tokyo. ‘Plot Point’ speelt zich af op en rond Times
Square, in hartje New York, met de politie in de hoofdrol.
Nicolas Provost demonstreert hoe makkelijk hij als visueel
kunstenaar kan spelen met de verhalende codes van de film
taal. Met een verborgen camera maakt hij – weliswaar doelge
richte – beelden van de werkelijkheid. Toch slaagt hij erin om
gewone taferelen zodanig te monteren dat er een broeierige
thriller-atmosfeer wordt opgeroepen, alsof er zich een ver
haal ontwikkelt dat elk moment kan uitbarsten in een felle
ontknoping. New York verandert in een filmlandschap. Toch
beschouwt Provost zich in de eerste plaats als een visueel
kunstenaar, eerder dan als een filmmaker. Het beeld primeert
altijd voor hem. Sommige van zijn werken zijn zuiver visueel.
Als hij zich in andere werken als verteller manifesteert, dan
vloeit dat verhaal voort uit het beeld, en nooit omgekeerd.

°1969, Ronse, woont en werkt
in New York en Brussel.
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‘Plot Point’ (2007), still.
Courtesy Tim Van Laere Gallery,
Antwerpen.

www.nicolasprovost.com
www.timvanlaeregallery.com

De werken van Nicolas Provost vinden hun weg naar zowel
visuele kunstruimtes als naar festivals zoals het Sundance
Film Festival, de Berlinale, het San Sebastian Film Festival
en het filmfestival van Locarno. Hij kreeg er nominaties en
prijzen voor. Zijn eerste langspeelfilm, ‘The Invader’, ging vorig
jaar in première tijdens het filmfestival van Venetië. Hij nam
ook deel aan een recent Europees project van Contour,
‘Moving Stories’, met een gelijknamig werk dat getoond werd
in het Centraal Station in Brussel.

Nicolas Provost
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‘The Golden Path’ (2004-2005).
Courtesy Zeno X Gallery.

Bart Stolle
‘The Golden Path’ (2004-2005)
video-installatie, 1’13”

‘The Golden Path’ is een triptiek, een animatiefilm voor drie
schermen, waarin geïmproviseerd wordt met beweging en
de grenslijnen worden afgetast tussen het organische en het
mechanische. Je kan er de beweging van machines in her
kennen, maar het voelt ook aan als een natuurlijke biotoop
met verwijzingen naar rivieren, planten en bomen, zaden die
zich verspreiden, een zwerm insecten die zich verplaatst. Dit
dualisme zit ook in de techniek: het lijkt pure computertaal,
maar er is geen software gebruikt om de beweging tot stand
te brengen. De computerparameters zijn manueel nagebootst,
frame to frame, 25 per seconde. Door deze trage, haast
ambachtelijke aanpak wordt de werking van een computer op
een menselijke manier blootgelegd. The ‘Golden Path’ kan ook
worden geïnterpreteerd als een actuele hommage aan de com
posities en improvisaties van Wassily Kandinsky (de RussischFranse kunstschilder en graficus die bepalend was voor de
abstracte kunst in het eerste kwart van de twintigste eeuw).

°1974, Eeklo,
woont en werkt in Mechelen.
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‘The Golden Path’ (2004-2005).
Courtesy Zeno X Gallery.

www.stolle.be
www.zeno-x.com

Bart Stolle maakt vooral tweedimensionale animatiefilms,
onder de noemer ‘Low Fixed Media Show’ (LFMS). Dat is
een soort mix van vroeg modernisme en entertainment. Het
tracht harmonie te verenigen met humor en schouwspel.
Met elementaire geometrie verbeeldt hij alledaagse en soms
banale taferelen. Vaak is het beeld abstract en blijkt dat Stolle
beducht is voor dominante computertechnologie. In STUK
(Leuven), De Brakke Grond (Amsterdam) en het SMAK (Gent)
liepen solotentoonstellingen; in Zeno X Gallery (Antwerpen)
presenteerde hij werk in 2009 en 2011.

Bart Stolle
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‘Gargles from Ipanema’ (2011),
videostill. Courtesy Galerie
Tatjana Pieters.

Dennis Tyfus
‘Gargles from Ipanema’ (2011)
video-installatie, geluid

Dennis Tyfus maakt een hoogstpersoonlijke, 60 minuten
durende versie van ‘The Girl from Ipanema’, een bossanovahit
uit de jaren 60. Door traagheid en herhaling ontstaat een
soort ‘muzak’, achtergrondmuziek zoals in winkelcentra en
openbare ruimtes vaak te horen is. Op verschillende schermen
toont hij beelden van een oudere dame die ontspannen en
verleidelijk danst, met op de achtergrond exotische, psyche
delische landschappen. De decors zien eruit alsof ze door de
computer zijn gegenereerd. In feite gaat het om handgemaakte
tekeningen. Ook de geluiden komen van zijn eigen stem. Dit
werk was tijdens Contour 2011 geïnstalleerd in het station
Mechelen-Nekkerspoel. Hoewel het bedoeld is als een milde
en kleurige satire op allerlei mediaclichés, lokte het bitse reac
ties uit en vooral de leeftijd van de heupwiegende dame werd
op de korrel genomen. De NMBS zwichtte uiteindelijk en liet
het werk verwijderen, drie dagen voor het einde van de expo.

°1979, Antwerpen, woont
en werkt in Antwerpen.
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‘Gargles from Ipanema’ (2011),
videostill. Courtesy Galerie
Tatjana Pieters.

www.ultraeczema.com
www.onetwenty.be

Dennis Tyfus tekent, schildert, fotografeert met wegwerpca
mera's, filmt, speelt noise muziek, zingt, parodieert, produ
ceert grammofoonplaten en cd's, creëert kunstenaarsboeken
en tijdschriften, maakt collages, is een rasbloed performer,
heeft een radioprogramma op Radio Centraal in Antwerpen
en archiveert zijn oeuvre in het overkoepelende label ‘Ultra
Eczema’. Bovendien organiseert Tyfus ook concerten, onder
meer in de werk- en concertruimte ‘Gunther’ in Antwerpen,
die hij leidt samen met Vaast Colson.

Dennis Tyfus
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‘Ash Tree’ (2007). Foto: Saxinger.
Tiefenrausch, OK, Linz, 2008.

Sarah Vanagt
‘Ash Tree’ (2007)
5 schermen, loop, 4:3, geluid, stereo, 12’

‘Ash Tree’ werd gefilmd op het kerkhof naast het St. Pancrasstation in Londen. Zowat 150 jaar geleden werd het spoor
wegnet daar uitgebreid zodat een deel van het kerkhof moest
wijken. De schrijver Thomas Hardy, toen nog architectuur
student, moest erop toezien dat de graftombes werden afge
broken en de menselijke resten werden opgegraven. Toen
zou een aantal zerken rond een grote es (ash tree) geplaatst
zijn. Daarom wordt die es ook wel de ‘Hardy boom’ genoemd.
Sarah Vanagt volgt een kind dat langs de grafstenen loopt en,
al spelend met de letters, communiceert met de doden. Dat
verwijst naar een andere 19de-eeuwse auteur, Mary Shelley,
bekend van ‘Frankenstein’. Naar verluidt bracht zij veel tijd op
het St. Pancras-kerkhof door, omdat haar moeder, de feministe
Mary Wollstonecraft, daar begraven lag. De kleine Mary zou
daar hebben leren spellen door de inscripties op de graven
te lezen. Heden en verleden zijn in ‘Ash Tree’ met elkaar ver
weven. De circkelvormige camerabewegingen benadrukken
dit cyclische patroon.

°1976, Brugge,
woont en werkt in Brussel.
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‘Ash Tree’ (2007). Foto: Bert
Janssen. Installatiebeeld Museum
Het Domein, Sittard.

Na haar studies geschiedenis ging Sarah Vanagt naar de
Londense National Film and Television School. Ze combineert
in haar werk haar interesse voor geschiedenis met haar
liefde voor film. Bijzondere begraafplaatsen intrigeren haar;
sinds 2006 werkt ze ook aan een fotoreeks, ‘Verplaatste
Graven’. ‘Ash Tree’ ging in première op Contour 2007. Vorig
jaar filmde ze in Spanje, samen met Katrien Vermeire, hoe een
massagraf van slachtoffers van het Franco-regime werd bloot
gelegd. Dat project wordt uitgewerkt onder de titel ‘The Wave’.

Sarah Vanagt
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‘The Good Life (a guided tour)’
(2009). Foto: Michael De Lausnay.

Ronny Heiremans

&

Katleen Vermeir
‘The Good Life (a guided tour)’ (2009)
16:9, kleur, stereo, 15’41”

In de 21ste eeuw wordt ‘strategische toekomstplanning’
volgens deze kunstenaars een vast onderdeel van het socioeconomische gedrag van kunstorganisaties. Ze gaan dan ook
een belangrijke rol spelen in de heropleving van verkom
merde stedelijke buurten. ‘The Good Life (a guided tour)’ is
een denkbeeldige rondleiding in een fictieve kunstorganisatie.
Het gebouw waarin ze huist, zal worden verkocht en tot luxeappartementen verbouwd. De ‘neutraliteit’ van de tentoonstel
lingsruimte valt weg. Het pand komt terecht in de handen van
de vastgoedsector. Een makelaar fungeert als gids. Hij rept
niet over sociale opwaardering, maar doet er alles aan om een
sfeer van ambitie en luxe op te roepen: pure immobiliënreto
riek. ‘The Good Life (a guided tour)’ maakt gebruik van glan
zende brochures en maquettes van het gebouw, een ontwerp
van het architectenbureau 51N4E. Het project heeft een eigen
website, www.thegoodlife-collection.com, sinds de presentatie
in Arnolfini (Bristol) in 2009.

°1973, Bornem,
woont en werkt in Brussel.
°1962, Heist-op-den-Berg,
woont en werkt in Brussel.
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‘The Good Life (a guided tour)’
(2009). Foto: Carl Newland.

www.in-residence.be
ww.katleenvermeir.be
www.ronnyheiremans.be

Katleen Vermeir & Ronny Heiremans zijn de oprichters van
A.I.R. (artists in residence). In hun nauwe samenwerking
onderzoeken ze de dynamische relatie tussen kunst, architec
tuur en economie. Architectuur wordt in projecten van A.I.R.
opgevat als een geconstrueerde ruimte waarop de verlan
gens van de consumenten worden geprojecteerd. Vermeir &
Heiremans presenteren hun werk in de vorm van tentoon
stellingen, lezingen en screenings. Dit jaar tonen ze werk in
Argos (Brussel) en Extra City (Antwerpen).

Katleen Vermeir & Ronny Heiremans

op een heel persoonlijke en
directe manier die de films
doet uitstijgen boven het
gewone illustrerende docu
mentairewerk. ‘Ijsbreker 01:
Panamarenko’ (Cornelis)
is een bijzonder portret van
een bijzondere kunstenaar.
‘Er ligt een video in de soep’,
(Decostere) is niet alleen sti
listisch onconventioneel, maar
heeft ook als ambitie om een
overzicht te geven van de
geschiedenis van de internati
onale ‘videokunst’ tot 1983.
In het tweede en derde
deel wordt vroeg werk
getoond van respectievelijk
Ria Pacquée en Lili Dujourie.
‘Performance Metro Meir’
is de registratie van een per
formance die Pacquée deed
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Een selectie video’s uit
de collectie van Argos
voor ‘Contour On Tour’

Looking back

in 1979, terwijl in ‘Madame
going to a dog show’, de kun
stenares in de huid kruipt
van een eenzame vrouw van
middelbare leeftijd die rond
wandelt op een hondenshow.
In het vroege werk van
Dujourie staat de exploratie
van het menselijke lichaam
centraal. Met eenvoudige mid
delen richt ze de aandacht
op de onzichtbare ruimte
buiten het blikveld van de
toeschouwer. De tijdservaring
wordt een belangrijke kataly
sator voor het prikkelen van
de verbeeldingskracht en het
oproepen van een andere,
dimensieloze realiteit.
Het laatste deel omvat
een compilatieprogramma van
verschillende audiovisuele

Sinds de jaren 70 staat de
Belgische videokunst interna
tionaal bekend om haar
avant-gardisme, eclecticisme
en cross-overs met andere dis
ciplines. Door de snelle tech
nische ontwikkelingen sinds
die jaren, maar meer nog
door een eigenzinnige en per
soonlijke benadering kan die
generatie kunstenaars zonder
meer als pionier beschouwd
worden. In een internationaal
perspectief vallen ze op met
creatieve ideeën, een enorm
enthousiasme en een oncon
ventionele werkwijze – vaak
door een gebrek aan middelen
– die zorgt voor een persoon
lijk handschrift. In die zin is
de Belgische audiovisuele pro
ductie uit die jaren uniek.

Curator: Andrea Cinel

werken, waarin technisch
experiment en een mediaal
onderzoek centraal staan.
Onder meer de collectieve
kunstenaarsfilm, die ontstond
onder impuls van Jacques
Charlier, is een weinig gekend
juweeltje. Het is een tijds
document dat, aangezien de
film lang als verloren
beschouwd werd, het nut en
de fundamentele rol van het
conserverings- en restauratie
programma van Argos illus
treert. De film werd in 1971
gemaakt als bijdrage aan de
biënnale van Parijs.

Hoewel in deze selectie
slechts een kleine doorsnede
getoond wordt uit de rijke
Argoscollectie, willen we met
dit vierdelige programma een
aantal typerende aspecten
illustreren van de audiovisu
ele productie van de jaren 70
en 80.
In het eerste deel staan
twee documentaires centraal
van twee eigenzinnige televi
siemakers die niet alleen op
audiovisueel gebied baanbre
kend waren en de grenzen
aftastten van wat op televisie
mogelijk was, maar met
hun werk ook meehielpen
aan de popularisering van
hedendaagse kunst. Zowel Jef
Cornelis als Stefaan Decostere
benaderen hun onderwerp

Stefaan Decostere, ‘Er ligt een video in de soep’ (1983)
kleur en zwart-wit, Nederlands, Engels, Frans
en Duits gesproken, Engelse ondertitels, 63’50”. Courtesy
de kunstenaars, copyright Argos vzw
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Lili Dujourie, ‘Hommage à… I’ (1972)
zwart-wit, stil, 20’07”. Courtesy de kunstenaar, copyright
Argos vzw
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Een selectie video’s uit
de collectie van Argos
voor ‘Contour On Tour’

Looking back

Collectieve film voor de Biënnale van Parijs 1971 met fragmenten van Walter Swennen, Guy Mees, Leo Josefstein, Jacques
Charlier, Bernd Lohaus, Panamarenko (1971). zwart-wit,
Nederlands, Frans, Duits en Italiaans gesproken, Engelse onder
titels, 38’53”. Courtesy de kunstenaars, copyright Argos vzw

Ria Pacquée, ‘Madame going to a dog show’ (1988)
kleur, geluid, 29’30”. Courtesy de kunstenaar, copyright
Argos vzw

ProgrammA #3
Lili Dujourie, ‘Hommage à… I’ (1972)
zwart-wit, stil, 20’07”
Lili Dujourie,
‘Passion de l’été pour l’hiver’ (1981)
zwart-wit, stil, 15’31”
Lili Dujourie, ‘Sonnet’ (1974)
zwart-wit, stil, 07’18”
Lili Dujourie, ‘Spiegel’ (1976)
zwart-wit, stil, 07’27”

ProgrammA #2
Ria Pacquée,
‘Performance Metro Meir’ (1980)
zwart-wit, geluid, 61’56”
Ria Pacquée,
‘Madame going to a dog show’ (1988)
kleur, geluid, 29’30”

ProgrammA #1
Jef Cornelis,
‘Ijsbreker 01: Panamarenko’ (1983)
kleur, Nederlands gesproken, Engelse
ondertitels, 48’48”
Stefaan Decostere,
‘Er ligt een video in de soep’ (1983)
kleur en zwart-wit, Nederlands, Engels,
Frans en Duits gesproken, Engelse
ondertitels, 63’50”

Jef Cornelis, ‘Ijsbreker 01: Panamarenko’ (1983)
kleur, Nederlands gesproken, Engelse ondertitels, 48’48”.
Copyright Argos vzw

Lili Dujourie, ‘Spiegel’ (1976)
zwart-wit, stil, 07’27”. Courtesy de kunstenaars, copyright
Argos vzw

ProgrammA #4
Danny Matthys,
‘9+1 Polaroid Black & White Pictures’
(1977)
zwart-wit, geluid, 08’40”
Luc Deleu, Filip Francis and
Wout Vercammen,
‘Super-Superposition’ (1978)
kleur, geluid, 12’00”
Jacques-Louis Nyst, ‘L’objet’ (1974)
zwart-wit, Frans gesproken, Engelse
ondertitels, 10’43”
Philippe Van Snick, ‘Richtingen’ (1978)
kleur, stil, 16’09”
Marc Verstockt,
‘Five acts on screen’ (1975)
zwart-wit, geluid, 05’00”
Collectieve film voor de Biënnale
van Parijs 1971 met fragmenten van
Walter Swennen, Guy Mees,
Leo Josefstein, Jacques Charlier,
Bernd Lohaus, Panamarenko (1971)
zwart-wit, Nederlands, Frans, Duits en
Italiaans gesproken, Engelse ondertitels,
38’53”
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Liz Magic Laser, ‘Flight’ (2011).
performance, Times Square, New York City.

CONTOUR 2013
6de Biënnale
voor Bewegend
Beeld

Fabricius is directeur van de Malmö
Konsthall (SE) en is curator van
‘Armory Focus: the Nordic coun
tries’, onderdeel van de prestigieuze
Armory Show 2012 in New York.
De werktitel van Contour 2013 is
‘Leisure, Discipline and Punishment’.
De zesde editie van Contour zal
te zien zijn op een beperkt aantal
tentoonstellingsplekken. Deze semi
publieke ruimtes worden om allerlei
redenen bezocht: voor het plezier,
uit noodzaak, vanuit een geloof of
onder dwang. ‘Leisure, Discipline
and Punishment’ onderzoekt sociale
functies en relaties binnen de maat
schappij.

24.08.2013 — 03.11.2013
Curator: Jacob Fabricius (DK)
De 6de Biënnale voor Bewegend
Beeld zal plaatsvinden van 24 augus
tus 2013 tot 3 november 2013.
Curator Jacob Fabricius (DK) zorgt
voor de artistieke invulling.



www.contour2013.be
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Colofon
Contour On Tour
Videokunst in het Vlaams
Parlement

Deze bezoekersgids werd uitgegeven
naar aanleiding van de tentoonstelling
‘Contour On Tour – Videokunst in
het Vlaams Parlement’ van 21 maart
tot en met 11 juli 2012 in De Loketten,
IJzerenkruisstraat 99, 1000 Brussel.
Tentoonstelling geproduceerd door
Contour Mechelen vzw in opdracht van
het Vlaams Parlement
Curator: Hans Martens
Coördinatie Contour Mechelen:
Etienne Van den Bergh,
Steven Op de Beeck, Natalie Gielen
Coördinatie Argos:
Rolf Quaghebeur, Andrea Cinel
Technische opbouw: Aorta, Vidi-Square

		 Dank aan:
Kunst- en Cultuurcommissie van het
Vlaams Parlement onder voorzitter
schap van Dany Vandenbossche,
Johan De Graeve, John Thielemans,
Koen De Paepe, Marianne Boone,
Jolien Jacobs, Frederik Vanparys;
Natalie Braine, Koen Caerels, Marij
De Brabandere, Julie De Rouck,
Sarah D’Hanens, Leen Geysen, Inge
Hulselmans, Marie Logie, Stijn Maes,
Jan Pauwels, Marc Ruyters, Nick Top,
Koen Van den Brande, Dorian Van
der Brempt, Bram Vandeveire, Bruno
Van Orshoven, Lu Van Orshoven, Ann
Venneman, Elke Vercruyssen, Pascal
Willekens;
Zeno X Gallery (Antwerpen), August
Orts (Brussel), Galerie Tatjana Pieters
(Gent), Gallery Micheline Szwajcer
(Antwerpen), Gallery VidalCuglietta
(Brussel), Tim Van Laere Gallery
(Antwerpen)

		 Publicatie
Redactie: Natalie Gielen, Hans Martens,
Etienne Van den Bergh
Ontwerp: Raf Vancampenhoudt
Druk: Artoos, Kampenhout
Bijzondere dank aan alle kunstenaars

www.aikiworld.eu

De Loketten van het Vlaams Parlement
IJzerenkruisstraat 99, B-1000 Brussel
Info: deloketten@vlaamsparlement.be
T: 02 552 46 11 / 0491 35 61 51

v.u. Johan De Graeve,
Vlaams Parlement,
Leuvenseweg 86, B-1000 Brussel
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www.vlaamsparlement.be
www.contourmechelen.be
www.argosarts.org

