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ACHTER DE SCHERMEN VAN DE TENTOONSTELLING 
BAZ(A)R BELG(I)Ë
Heel vaak begint het Belgische kunstverhaal bij de gebroeders Van Eyck en de Vlaamse Primitieven, zelfs 
al bestond België toen (15e eeuw) eigenlijk nog niet. Hun werken kwamen weliswaar tot stand op ons 
grondgebied en verdienen daarom ook een plaats in ons patrimonium.
Volgens Claude Blondeel begon alles echter aan het eind van de 19e eeuw met James Ensor, een atypische en 
legendarische figuur uit de moderne kunstwereld.
“Het Lam Gods? Niet meteen mijn ding.” 
“Geef mij maar Breugel.”
Claude legt verbanden tussen de grootmeester van de oude kunst en het werk van Panamarenko, Christian 
Dotremont of de films van Jacques Feyder.
U snapt het al: het draaiboek van Baza(a)r Belg(i)ë is op zijn zachtst uitgedrukt subjectief, of intuïtief. Aan 
historiciteit of volledigheid wordt geen aandacht besteed.
Plezier beleven is vooral de boodschap. En toch houdt alles ook steek. De gekozen werken houden wel degelijk 
verband met elkaar. De verhalen achter elk werk zijn met elkaar verweven en vormen een coherent geheel.
Jeugdherinneringen1, kunstenaars die eerst kennissen en later vrienden worden, artistieke ervaringen die 
blijven hangen ... Stuk voor stuk een bron van inspiratie voor de tentoonstelling. Een emotioneel verhaal. De 
tentoonstelling vertelt ons het verhaal van een man met een passie, een gepassioneerde man die zijn liefde 
voor de kunst graag met ons deelt.

VAN BRUSSEL NAAR OOSTENDE
Claude Blondeel toont ons een marine van James Ensor waarop geen stoet, masker of Christusfiguur te zien is. 
De verhouding tot het licht is hier van belang, de manier waarop het geheel, de marine, tot stand is gekomen. 
Ook Oostende is een belangrijk element: een stad met een rijke cultuur waar heel wat kunstenaars destijds 
graag vertoefden. Hoewel deze tentoonstelling op en top Brussels is (L’Archiduc, Passa Porta met de installatie 
van Benoît van Innis, de Munt, het Paleis voor Schone Kunsten, de tuin van het Van Buuren Museum …), komen 
ook Vlaanderen en Wallonië uitgebreid aan bod. Ensors marine slaat bovendien meteen een brug naar de kust.
De bezoeker krijgt doorheen de hele tentoonstelling de stad Oostende meermaals op zijn bord. Guillaume Bijl, in 
de rol van James Ensor, roept in zijn werk de periode waarin de kunstenaar leefde terug op.
Ook Carl De Keyzer heeft de ‘Koningin der Badsteden’ voor zijn reeks Moments before the Flood op de gevoelige 
plaat vastgelegd. Hij reist de Europese kusten af op zoek naar voortekenen van de dreigende stijging van het 
waterpeil. Maar ook De windstoot van de rasechte Oostendenaar Léon Spilliaert en de marine van Constant 
Permeke komen aan bod. De link met de minstens even impressionistische foto van Harry Gruyaert is bovendien 
niet ver te zoeken.

VROUWEN
James Ensor vertoeft in goed gezelschap: zijn buurvrouw, de vrouw van Emile Claus in haar bruidsjurk, kijkt 
namelijk uit op Pornokratès van Félicien Rops. Kwestie van zich voldoende te amuseren! Claude houdt nu 
eenmaal van vrouwen. Punt. Zijn hele leven lang wordt hij door vrouwen omringd: zijn drie zussen, zijn moeder 
en grootmoeder waartussen hij opgroeide, tot en met zijn collega’s en vriendenkring. Allemaal voornamelijk 
vrouwen. Baza(a)r Belg(i)ë is dan ook een ode aan de vrouwelijkheid.
We zien er de vrouw in al haar verschijningen: gekleed, halfnaakt, naakt, erotisch, arrogant, dansend, 
sensueel, onschuldig … maar ook futuristisch, fauvistisch, luministisch of expressionistisch. Op foto of video, 
in haakwerk, in collages, in etsen en zelfs op postzegels!
Als kroon op het werk kon een koninklijke vrouw natuurlijk niet ontbreken: Paola verwelkomt het publiek bij de 
ingang van de tentoonstelling.

1 Bijvoorbeeld: Jef Cassiers en het feuilleton Johan en de Alverman, de radio uit bakeliet die hij ooit van nonkel Gust kreeg voor zijn vijftiende verjaardag, de postzegels van Anne-Mie Van Kerckhoven die hem doen denken aan zijn grootvader 
die postmeester was in Halle, de Neus en de Schele die het poppentheater oproepen dat hij elke donderdagnamiddag organiseerde voor de ketjes uit de wijk, het literaire café van Geert Van Bruaene Het goudblommeke in papier waar hij ooit 
binnenstapte met een zwarte coltrui en De bloemen van het kwaad in de hand ...



BELGITUDE, DE KUNST VAN HET ONGEWONE?
Als feest van de Belgische kunst kan Baza(a)r Belg(i)ë uiteraard niet gevierd worden zonder de koninklijke 
familie. Onze vorsten gaan overigens niet onopgemerkt voorbij. Leopold I die – een paar jaar nadat de wet 
Vandervelde het alcoholverbruik aan banden legt – voor een jenevermerk poseert, een ontspannen Albert 
II met coltrui en de hand in zijn zak (foto van Dirk Braeckman), een opvallend bleke Boudewijn tijdens zijn 
eerste bezoek aan Congo in 1955 (schilderij van Luc Tuymans), meteen ook een verwijzing naar de bewogen 
geschiedenis van het land … Een op en top atypisch beeld van de monarchie dus!
Claude Blondeel schetst ons met zijn selectie van werken, voorwerpen en teksten een treffend beeld van 
de fameuze ‘Belgitude’. Deze term duikt maar al te vaak op als het gaat over kunst uit ons eigenwijze landje. 
Waarvoor het staat? Zelfrelativering, kritiek, humor, absurde en surrealistische creaties die van België een 
visionair land maken.
Het zou echter een belediging zijn om het Belgische artistieke erfgoed te beperken tot René Magritte en 
Marcel Broodthaers. België stond aan het einde van de 19e eeuw ook open voor wat er buiten de landsgrenzen 
gebeurde. En dat is anno 2013 niet anders. Heel wat internationale kunstenaars wonen vandaag in België en 
dragen zo hun steentje bij tot de ontwikkeling van de Belgische artistieke scène.
De Belgische artiesten weten zich de regels van de grote internationale stromingen eigen te maken om ze 
vervolgens vakkundig om te buigen. Zo ook van het luminisme (Emile Claus), de tak van het impressionisme 
aan het begin van de 20e eeuw die zich bij de Belgische kunstenaars vertaalt in een bijzondere relatie met het 
licht. Niettemin blijft een zekere vorm van realisme sterk aanwezig in ons land. Het Vlaamse expressionisme 
vol aardse kleuren en landelijke of visserstaferelen (Constant Permeke) breekt duidelijk met zijn Duitse 
tegenhanger, waar schreeuwerige kleuren en steden dan weer de bovenhand nemen.
De Belgitude kan ook vanuit een ander perspectief worden benaderd: de Belgische kunst is een opeenstapeling 
van weigering, distantiëring en afwijking van wat de anderen doen.
Aan de toeschouwer om zich over deze kwestie te buigen!
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KUNST IN BELGIË, VAN ENSOR TOT NU: DE WERELD VAN 
DE TENTOONGESTELDE KUNSTENAARS IN HET KORT
19DE EEUW
EINDE VAN DE EEUW – OPSCHUDDING
Aan het eind van de 19e eeuw wordt het Belgische kunstlandschap volledig hertekend. Een hele reeks 
kunstenaarsverenigingen worden opgericht en gesteund door literaire tijdschriften.
Het academisme wordt sterk in vraag getrokken.
De schilderkunst wordt heruitgevonden, de grafische kunsten winnen aan geloofwaardigheid, de toegepaste 
kunsten komen op …
De art nouveau doet zijn intrede in de architectuur. Met de natuur als leidraad worden de sierlijke lijnen op de 
gevel doorgetrokken tot in de deurklinken: een totaalkunst. Victor Horta, Henry Van de Velde en Paul Hankar zijn 
de belangrijkste vertegenwoordigers in België.

Realisme, naturalisme, symbolisme, pleinairisme … De stromingen gaan hand in hand, beïnvloeden elkaar 
of druisen tegen elkaar in. En aan (uiteenlopende) inspiratiebronnen geen gebrek: de gotiek, de Italiaanse 
renaissance, de Vlaamse Primitieven, de beeldhouwkunst uit de late middeleeuwen of het Verre Oosten … 
De kunstwereld stelt zich open voor nieuwe onderwerpen en de hiërarchie tussen de genres wordt onderuit 
gehaald. Burgerlijke interieurs, taferelen uit het dagelijkse leven, moderne steden, vrije tijd, vrouwen, kinderen, 
arbeiders, boeren … Ellende en de lelijke kant van het leven.

Enkele atypische figuren laten zich opmerken en kondigen de omwentelingen van de 20e eeuw aan.
James Ensor kaart de thema’s van zijn tijd aan, vermengd met zijn lievelingsonderwerpen (maskers, stoeten, 
religie). Als realist, colorist, luminist en expressionist loopt zijn stijl voor op zijn tijd.
Félicien Rops maakt van de vrouw het toonbeeld van moderniteit. Als graveerder en illustrator plaatst hij de 
grafische kunsten op een voetstuk.
Léon Spilliaert trekt vaak op met symbolistische dichters (Verhaeren, Maeterlinck), illustreert hun werken en 
laat zich door hun inspireren. De sfeer die zijn werken oproepen, is ongeëvenaard en zijn zuivere en grafische 
stijl blijft uniek.
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HET LUMINISME 
De Belgische schilderkunst wordt beïnvloed door het impressionisme, maar een Belgisch impressionisme blijft 
echter uit.
We zien een toenemende belangstelling voor kleur en licht, zonder dat het onderwerp van het schilderij 
volledig naar de achtergrond verdwijnt. Het tafereel blijft sterk realistisch getint.
Emile Claus  is hier de spilfiguur. 

EERSTE HELFT VAN DE 20E EEUW
HET BRABANTS FAUVISME
Het fauvisme ontstaat uit de interesse voor kleur en licht. Het gebruik van een kleurrijke toets groeit uit tot 
versiering. In België vervalt men minder snel dan elders in abstractie.
Rik Wouters, de koploper van de beweging, maakt zijn doeken zelden af. De dragers waarop hij werkt, blijven 
hier en daar zichtbaar, wat bijdraagt tot het dynamisme van het geheel.

HET DADAÏSME
Vlak na de Eerste Wereldoorlog wordt de invloed van het dadaïsme voelbaar in België. Paul Joosten is een van 
de enige plastische kunstenaars in ons land bij wie het dadaïsme in zijn werken tot uiting komt. Zijn voorkeur 
gaat uit naar assemblages en later ook naar collages met foto’s. We merken wel invloeden van het dadaïsme 
in het werk van schrijver Paul Van Ostaijen, terwijl Michel Seuphor het voor de beweging opneemt.

HET VLAAMSE EXPRESSIONISME
Het kubisme wist in België nooit echt door te breken, terwijl het bijvoorbeeld wel het Vlaamse expressionisme 
heeft beïnvloed. Denk maar aan het aardse kleurenpallet en de hoekige vormen. Constant Permeke werd door 
een hele generatie als dé referentie beschouwd. Het is ook verleidelijk om het werk van Jean Brusselmans en 
Frans Masereel met dat van Permeke te gaan vergelijken. Maar wat bij de een van belang was, was dat niet 
altijd bij de ander, hoewel we de invloed van de meester, zijn ruwheid en verhoudingen, niet kunnen ontkennen

HET FUTURISME
In België waagde zich slechts één kunstenaar aan het Italiaanse futurisme. Als enige stelde Jules 
Schmalzigaug zijn weelderigheid aan vormen, snelheid en licht tentoon.

OP NAAR ABSTRACTIE
Begin de jaren 20 ziet de abstracte kunst het levenslicht. Victor Servranckx neemt het voortouw en zoekt 
contact met Marinetti (de spilfiguur van het futurisme), de kunstenaarsgroep De Stijl en Theo van Doesburg. 
Vormen worden steeds meer herleid tot hun meetkundige basis.

HET SURREALISME
1924, het manifest van André Breton in Parijs. In België slaat het surrealisme een andere weg in. De stroming 
botst vaak met haar Parijse tegenhanger, hoewel beide stromingen elkaar ook beïnvloeden en er gelijkenissen 
zijn. René Magritte, Marcel Mariën en ook Leo Dohmen tasten elk op hun eigen manier het onderbewustzijn af, 
spelen met de vrije associatie en werpen een kritische blik op de wereld rondom hen.



TWEEDE HELFT VAN DE 20E EEUW
COBRA
Copenhagen, Brussel en Amsterdam verlenen hun naam aan het acroniem. De kunstenaars die het manifest 
van 1948 ondertekenden, zijn namelijk uit die steden afkomstig. Pierre Alechinsky en Christian Dotremont gaan 
als erfgenamen van het surrealisme op zoek naar het spontane gebaar en de bijhorende creatieve kracht. Er 
wordt volop geëxperimenteerd.
Cobra maakt de weg vrij voor de abstractie om begin de jaren 50 een plaats in de kunstwereld te veroveren.

DE SCHILDERKUNST IN DE JAREN 60
Het figuratieve houdt stand. Zowel Roger Raveel als zijn leerling Raoul De Keyser putten hun inspiratie uit hun 
directe omgeving, die ze vanuit een geheel eigen perspectief benaderen. Fred Bervoets schildert op zijn beurt 
vanuit een onbedwingbare gedrevenheid.

DE GENERATIE 1968
Het protest komt tot uiting in de creatieve wereld. Happening, performance, opstand. Marcel Broodthaers, 
Jacques Charlier, Panamarenko en Guillaume Bijl verschijnen ten tonele. De Belgische kunstenaars plaatsen 
zich lijnrecht tegenover de conceptuele en minimalistische kunst. Ze stellen de kunst, de rol ervan en de 
plaats van de kunstenaar in de maatschappij in vraag. Kunst is het resultaat van een denkproces.

HEDENDAAGSE KUNST
VIDEO
De jaren 60 worden gekenmerkt door een ongeziene toename aan expressievormen en een uitbreiding van 
het kunstlandschap. De video doet zijn intrede. Vanaf het begin van de jaren 70 eigent Lili Dujourie zich het 
medium toe: een vast perspectief met de tijd als bondgenoot, een spanning tussen wat in beeld en buiten 
beeld gebeurt, een ode aan de long shots. Koen Theys en David Claerbout stellen zelfs de essentie van het 
videobeeld in vraag. 

FOTOGRAFIE
Hoewel de fotografie al van meet af aan in België aanwezig was, duurde het enige tijd voor het medium 
een plaats veroverde als expressievorm. De fotoreportage (Herman Selleslags) leunt nauw aan bij de 
fotodocumentaire die sterker de nadruk legt op de tijd, op de opeenvolging, de vorming van reeksen en de 
ontrafeling van het object (Carl De Keyzer, Stephan Vanfleteren, Marc Trivier, Harry Gruyaert en Dirk Braeckman).

SCHILDERKUNST
De schilderkunst blijft een belangrijke plaats innemen. Wild en gekweld bij Philippe Vandenberg, dan weer 
levendig, zinderend en eenkleurig bij Marthe Wéry of gekenmerkt door een terugkeer van de pose bij Luc 
Tuymans.

BEELDHOUWKUNST/INSTALLATIE
In de wereld van de beeldhouwkunst blijft de invloed van Marcel Duchamp zowel in het binnen- als buitenland 
erg voelbaar. Het principe van het gevonden voorwerp dat een andere functie wordt aangemeten, blijft boeien …  
of het nu gaat om flessen butaangas van Wim Delvoye, dweilen van Jan Fabre, keien van Ann Veronica 
Janssens of de wapens van Patrick Van Caeckenbergh.

BIBLIOGRAFIE  
De Standaard kunstbibliotheek, 600 jaar Belgische kunst in 500 kunstwerken, J. De Geest, (dir.), Uitgeverij Lannoo, Tielt, 2006, deel 1-10 7
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Interactieve rondleiding    1U00
Ontdek de tentoonstelling onder begeleiding van een deskundige die u de context van de tentoonstelling en 
alles wat u moet weten over de tentoongestelde kunstenaars uit de doeken doet. De leerlingen worden bij de 
uitleg betrokken in de vorm van vragen en antwoorden.

50 €
Max 20 leerlingen/gids; maximaal 2 groepen op hetzelfde tijdstip.

Creatief bezoek   1U30
Alle leerlingen vanaf het lager tot het middelbaar onderwijs worden uitgenodigd om tijdens het bezoek aan de 
tentoonstelling creatief aan de slag te gaan rond de tentoongestelde werken. Ongeacht het soort oefening 
(beeldhouwen, mondelinge uitdrukking, theater of redactie) krijgt iedereen de kans om op een creatieve 
manier te reageren op wat hij/zij ziet en uit te drukken wat hij/zij daarbij voelt. Een manier om het bezoek 
intens te beleven en naar school terug te keren met een positieve indruk van deze ervaring.

6 €/ leerling min 10 leerlingen
Max 15 leerlingen/gids-animator; maximaal 2 groepen op hetzelfde tijdstip.

Gecombineerd bezoek (bezoek + workshop)    2U00 
Niets beter dan tot actie overgaan om zich de hedendaagse kunst eigen te maken!
Na een rondleiding langs de meest representatieve kunstwerken van de tentoonstelling gaan de leerlingen 
naar een workshop. Aan de hand van een van de tentoongestelde werken wordt het thema van de workshop 
uitgewerkt. En dan is het aan elke leerling om daarop te reageren vanuit zijn eigen ervaring en persoonlijkheid. 
Wees niet verlegen, we gaan u helpen uw talenten te ontdekken!

7 €/ leerling min 10 leerlingen
Max 15 leerlingen/gids-animator; maximaal 2 groepen op hetzelfde tijdstip.

UW BEZOEK AAN DE CENTRALE: DE FORMULES

Vrij bezoek
Voor een geïndividualiseerd bezoek, gelieve ons vooraf te verwittigen en het tijdstip van uw komst te 
reserveren. In de mate van het mogelijke ontvangen wij u met een korte inleiding over de tentoonstelling. 

Een activiteitenboekje voor de kinderen is gratis verkrijgbaar aan het onthaal. Een ludieke manier om de 
tentoonstelling zelfstandig te bezoeken. Onder de begeleiding van de leraar.
Om uw bezoek voor te bereiden, is een pedagogisch dossier te downloaden op onze site.

Maximaal 2 groepen op hetzelfde tijdstip.



De CENTRALE op maat !

Indien nodig passen wij onze formules graag aan uw specifieke wensen aan. Neem gerust contact met ons om 
samen een rondleiding op maat te organiseren. Wij kunnen eventueel ook bij u op school langskomen.

© Stad Brussel

© Stad Brussel

© Stad Brussel



DE TEAM
Dienst Cultuur van de Stad Brussel– CENTRALE for contemporary art
Brussel-Musea-Tentoonstellingen vzw
Pascale SALESSE, Directrice , CENTRALE for contemporary art
Carine FOL, Art Director, CENTRALE for contemporary art
Joan VANDENBERGHE, Adjunt van de Art Director, CENTRALE for contemporary art
Isabelle DE MEYERE, Communicatie- en persmedewerker, CENTRALE for contemporary art
Onder de bescherming van Karine LALIEUX, Schepen bevoegd voor Cultuur aan de Stad Brussel

UW CONTACT
Claire LABYE, Publieksverantwoordelijke, CENTRALE for contemporary art
T. +32 (0)2 279 64 48 // claire.labye@brucity.be

ONZE TARIEVEN  
5,00 €
4,00 € > 60+; Groep (min. 10 pers.); Studentenkaart volwassenen
2,50 € > Studentenkaart (18-26 jaar); Werkzoekende (attest); Lerarenkaart 
1,25€  > Carte jeune; Art. 27 
Sodexo 
Gratis  > -18 jaar ; Groepsbegeleider ; ICOM ; AICA 

TOEGANG
METRO Sint-Katelijne / Beurs / De Brouckère
TREIN CentrAal Station

PRAKTISCHE INFO

Open van dinsdag t/m zondag 10u30 > 18u.
Gesloten op feestdagen.
Sint-Katelijneplein 44 - 1000 Brussel - T. + 32 (0)2 279 64 44 / 52
E-mail: info@centrale-art.be - www.centrale-art.be
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De Elektriciteitscentrale opende in 2006 zijn deuren. Dit centrum voor hedendaagse kunst van de Stad 
Brussel werd naar de vorige functie van het gebouw genoemd: het was de eerste elektriciteitscentrale van 
de Stad Brussel die tussen 1901 en 1903 in gebruik was.

Met 3 tijdelijke tentoonstellingen per jaar was het vanaf het begin het streefdoel om een zo groot mogelijk 
publiek te sensibiliseren voor hedendaagse kunst en – naast het debat over kunst - een openheid voor 
een kritische blik op de maatschappij en wereld te stimuleren. Gefinancierd en beheerd door de stad is het 
een dynamische ruimte die zich verplicht ziet open te staan voor wat er in de wereld, Europa, de stad en de 
wijken gebeurt en zo te beantwoorden aan wat Brussel zo bijzonder maakt, de diversiteit van haar bewoners 
en de rijkdom van hun culturen.

Daar het landschap van de hedendaagse kunst heelwat veranderingen heeft gekend sinds haar ontstaan in 
2006, was het noodzakelijk dat dit centrum voor hedendaagse kunst van de Stad Brussel haar identiteit een 
nieuw profiel gaf. Naast de verandering van de naam en de grafische vormgeving werd ook het team versterkt 
en geeft de artistieke leiding meer aandacht aan de Brusselse kunstenaars en dit binnen een internationaal 
perspectief.

Met de aanwerving van een publieksverantwoordelijke, Claire LABYE, en een communicatieverantwoordelijke, 
Isabelle de MEYERE, is dit voor de CENTRALE for contemporary art een nieuwe start.

Van De Elektriciteitscentrale naar  
de CENTRALE for contemporary art

De CENTRALE biedt een gevarieerd programma:

»» Steun aan Brusselse kunstenaars en ruimte voor dialoog met internationale collega’s in en buiten het 
     traditionele circuit
Brussel bruist van het artistieke talent. De CENTRALE gaat op ontdekking doorheen de hedendaagse 
Brusselse kunst en steunt Brusselse kunstenaars vanuit een internationaal perspectief, door hen in dialoog 
te laten treden met buitenlandse collega’s.

»» Triënnale van de Brusselse kunstacademies
Deze triënnale (1ste editie eind 2014) plaatst de pas afgestudeerden van de Brusselse kunstacademies in 
de kijker. Ze krijgen de kans hun artistieke collega’s uit een Europese gaststad te ontmoeten, samen een 
tentoonstelling te geven en aan verscheidene partnerevenementen deel te nemen. 

»» Thematentoonstellingen
Via verschillende thematentoonstellingen komt een brede waaier aan werken aan bod die zowel door hun 
vorm als hun inhoud met elkaar in verband worden gebracht. Door na te denken over onze samenleving of 
ons wereldbeeld, dankzij de visie van verschillende curatoren, kunstliefhebbers, kunstenaars, verzamelaars, 
schrijvers en muzikanten, en door kunst en cultuur in vraag te stellen, krijgen we vat op ons huidige bestaan.

Een nieuwe identiteit, drie pijlers
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>> Ontwikkelen van een programma dat zich herkent in de hedendaagse problematiek.

>>  De belangstelling voor hedendaagse kunst bevorderen en het voor iedereen toegankelijk maken 

>>  De grenzen van de kunst in vraagstellen, de twijfel invoeren, het nadenken over kunst stimuleren 
 door de integratie van kunstenaars die zich aan de rand van de officiële kunst bevinden.

>>  De dialoog, het uitwisselen van ideeën en het deelnemen aanmoedigen.

>>  Een dynamische plek zijn voor een aangename ontmoeting en uitwisseling tussen de verschillende 
 actoren  van de kunstwereld (curator, kunstenaar, kunstscholen, critici) en het publiek.

>>  Een kwaliteitsvolle en ondersteunende dienst aanbieden in overeenstemming met de verwachtingen 
 en behoeften van elke doelgroep.

>>  Zich opstellen als agent voor sociale cohesie door het ontwikkelen van samenwerkingsverbanden 
 met psychosociale en culturele centra in de wijk met de hulp van een culturele bemiddelaar.

>>  Het waarderen van individualiteit en toe te laten iedereen zijn talenten te ontdekken door het 
 organiseren van creatieve en interactieve activiteiten voor alle leeftijden.

>>  Van uw bezoek in de CENTRALE een opmerkelijke ervaring maken.

De filosofie van de 
CENTRALE for contemporary art
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BAZA[A]R BELG[i]Ë 27-06 / 06-10 2013

Claude BLONDEEL is cultuurredacteur bij Klara, maar werkt ook voor Radio 1 en 2 en Studio Brussel. 
Als kers op de taart van zijn carrière (op 30 juni 2013 legt hij zijn functies neer), organiseert hij een 
tentoonstelling met werk van zijn favoriete kunstenaars. Deze fanaat bouwt zijn reis door de Belgische 
hedendaagse kunst op in dialoog met moderne werken die de tand des tijds doorstaan hebben en ons 
nog altijd weten te beroeren.

In samenwerking met Klara en Musiq3

CURATOR Claude BLONDEEL

INDIAN studio. JOHAN MUYLE  
  07-11 2013 / 09-02 2014

Naar aanleiding van een reeks reizen naar Indië (Chennai) en met de hulp van Indische affichekunstenaars, 
heeft Johan Muyle monumentale installaties ontwikkeld waarbij hij stedelijke en volkse expressies 
combineert. De tentoonstelling Indian Studio zal onder meer een serie gemotoriseerde werken tonen op 
basis van Indische objecten. 

In het kader van het festival

CURATOR Carine FOL
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Distant proximity (werktitel)      03/06 2014
Deze tentoonstelling is opgebouwd rond de “blik” en stelt werken voor van kunstenaars over de realiteit, 
de stad, de wereld in wording of verval, reminiscenties uit het verleden als zovele manieren van het “zijn 
in de wereld”. Maar “distant proximity” integreert ook de positie van de toeschouwer vertrekkend van het 
postulaat dat wat we zien ons bekijkt (Georges Didi-Huberman). 

CURATOR Carine FOL
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