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VOORSTELLING VAN DE TENTOONSTELLING

In het kader van het Festival europalia.india, brengt de CENTRALE for contemporary art, het
centrum voor hedendaagse kunst van de Stad Brussel, van 7 november 2013 tot en met 9
februari 2014, de monografische tentoonstelling INDIAN STUDIO, gewijd aan de Belgische
kunstenaar Johan MUYLE. De tentoonstelling zal een twintigtal picturale en sculpturale
kunstwerken tonen die werden gerealiseerd in de Belgische en Indische ateliers van Johan
MUYLE waarvan sommige speciaal voor dit project werden gemaakt.

Geïnspireerd door de schilders van Chennai (Madras), gerenommeerd voor hun affiches van
de Bollywoodfilms, ontwerpt Johan MUYLE in de jaren ’90 monumentale installaties waarin hij
stedelijke en populaire uitdrukkingsvormen combineert. De presentatie in de CENTRALE van een
serie van deze installaties, voorheen al getoond in de hele wereld (Sao Paulo, Venetië, Marseille,
Havanna, Brighton...), is een Belgische première. Johan MUYLE zal ook een reeks gemotoriseerde
werken tentoonstellen gemaakt met voorwerpen die hij verzamelde op zijn talrijke reizen naar
Indië.

Het werk van Johan MUYLE stelt zowel onze individuele als culturele identiteit in vraag. Of het
nu gaat om zijn assemblages van gemotoriseerde objecten of zijn monumentale installaties, de
visuele en vormelijke paradoxen in het werk van Johan MUYLE sporen aan tot een kritische kijk
op de cultuur en de maatschappij. Hij nodigt de toeschouwer uit om een standpunt in te nemen
en zijn persoonlijke waardesystemen in vraag te stellen. Deze patstelling — met hoog poëtisch
gehalte — impliceert een kritische analyse van onze culturele normen die in een tijdperk van
mondialisering en visuele overconsumptie grondig door elkaar worden geschut.

Parallel aan de tentoonstelling INDIAN STUDIO, toont de CENTRALE in de CENTRALE/box de werken
van twee jonge talenten, geselecteerd door Johan MUYLE zelf:
Marie ZOLAMIAN (07-11 > 15-12 2013) en Hamza HALLOUBI (09-01 > 09-02 2014).

Mercatorfonds publiceert, naar aanleiding van INDIAN STUDIO, het boek (FR-NL-ENG) Johan
MUYLE, INDIAN STUDIO (1995 -…), de eerste omvangrijke monografie gewijd aan de Indische jaren
van de kunstenaar, met een kritische bijdrage van Belgisch auteur Bernard MARCELIS.
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OVER INDIA

VERGELIJKENDE IDENTITEITSKAART BELGIË/INDIA

                                            

India België

Oppervlakte 3.287.263 km² 30.528 km2

Hoofdstad New Delhi Brussel

Inwoneraantal 1 277 803 914 hab. 11 116 243 hab.

Bevolkingsdichtheid 368 inw./km² 364 inw./km²

Officiële talen Hindi, Engels, Urdu en een veertigtal
andere talen, waarvan een twintigtal
officieel erkend  

Nederlands, Frans, Duits

Belangrijkste religies hindoeïsme, islam, christendom, sikhisme, 
boeddhisme, jaïnisme, jodendom, 
zoroastrisme …

katholicisme, jodendom, 
protestantisme, islam, orthodox 
christendom

KUNST IN INDIA

Kunst brengt mensen samen.
Kunst is altijd de motor geweest achter plastische en technische productie. De dageraad van de mensheid 
zoals we die kennen, kwam tot stand dankzij techniek in relatie met een vaak vijandige omgeving. De talrijke 
voorwerpen en rotsschilderingen die overal ter wereld werden aangetroffen, getuigen van het belang van 
kunst, ambacht, religie en techniek als universele factoren die mensen samenbrachten en -brengen. Terwijl 
onze omgeving vandaag steeds complexer wordt, blijft ons culturele verleden onze perceptie van de wereld 
beïnvloeden. 

Religie, motor van de cultuur.
De oudste sporen van menselijk leven die in Zuid-Azië werden aangetroffen, zijn zo’n 
30 000 jaar oud. De Indus was destijds verbonden met Indonesië en Australië. Oervolkeren kwamen zich 
vestigen in wat later India zou worden. Door de stijging van de zeespiegel tijdens de ijstijd raakten die oude 
bevolkingsgroepen met hun lange gemeenschappelijke geschiedenis geïsoleerd. De 5500 jaar oude Indiase 
kunst omvat een rijkdom aan beeldhouwwerken, bas-reliëfs, architecturale elementen, rotsschilderingen 
en rituele voorwerpen uit een civiele, militaire en religieuze context. Religie speelt een cruciale rol in de 
culturele geschiedenis van het land. Van 2000 tot 500 v.Chr. gingen de Arische (Vedische) volkeren die naar 
het noorden van India waren getrokken steeds meer sedentair leven, wat geleidelijk aanleiding gaf tot een 
geloof dat gebaseerd was op het brengen van offers aan de godheden, verpersoonlijkingen van de krachten 
der natuur. Het maatschappelijke systeem, dat voortkwam uit hun religieuze praktijken, werd gekenmerkt 
door een hiërarchie die we vandaag kennen als het ‘kastensysteem’ en die gepaard ging met uiteenlopende 
verplichtingen tegenover de gemeenschap en de goden.

De religieuze teksten.
De teksten van de Rig-Veda – het belangrijkste boek van de Veda’s – worden bijeengebracht tussen 1500 
en 1000 v.Chr. Ze vormen het oudste religieuze werk ter wereld, bestaande uit 1028 hymnen aan de goden. 
Later worden hier andere werken en epische verzen aan toegevoegd: de drie andere Veda’s (Sama, Yajour 
en Atharva) en de dichtwerken Ramayana en Mahabharata in het Sanskriet. In de vijfde eeuw v.Chr. winnen 
nieuwe, hervormingsgezinde religies terrein: het boeddhisme, het jaïnisme en later de moderne vorm van 
het hindoeïsme. De religieuze teksten leveren inspiratie voor iconografische onderwerpen en een rituele 
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De hedendaagse Indiase kunst.
Ook vandaag nog hechten de Indiase kunstenaars belang aan de manier waarop ze zich verhouden tot religie 
en tot de omgeving. De hedendaagse Indiase kunst krijgt amper overheidssteun, maar maakt gebruik van 
participatieve verspreidingsmiddelen in de publieke ruimte en het undergroundmilieu. Er zijn verschillende 
algemene kenmerken: de oprichting van collectieven die strijden tegen de nog bestaande censuur, het 
verwerpen van het koloniale model en de toevlucht tot nieuwe technologieën, de beschouwingen over het 
lokale en globale niveau die de structuur van ons dagelijks leven bepalen, politiek en ecologie. Een aantal 
galerieën en musea brengen tentoonstellingen van hedendaagse kunstenaars, zoals de National Gallery of 
Modern Art (NGMA) in Bangalore, The Arts Trust – Institute of Contemporary Indian Art (ICIA) in Bombay en de 
Nature Morte Gallery in New Delhi, Guargaon en Berlijn.
Meer weten: 
Roy. C. Craven, L’art indien, Paris, Thames and Hudson, (coll. “L’Univers de l’art”), 1991, 2005. 
http://fluctuat.premiere.fr/Expos/News/Indian-Highway-Panorama-de-l-art-contemporain-indien-3256302
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BOLLYWOOD

Bollywood – een samentrekking van de woorden “Bombay” en “Hollywood” – verwijst naar een filmgenre dat 
ontstaan is in Bombay. Deze films worden wereldwijd uitgevoerd. Met meer dan 800 films per jaar is India’s 
werelds grootste filmproducent, voor Hollywood. De producties worden gekenmerkt door veel gedanste en/
of gezongen scènes (zoals onze musicals), veel humor en veel indrukwekkende actiescènes. Vaak zijn het 
oorlogsfilms, horrorfilms, thrillers of romantische melodrama’s die voortspruiten uit thema’s die eigen zijn 
aan het land: gedwongen huwelijken, politieke omkoping, ecologische problemen of het kolonialisme. De 
dramatische intensiteit staat in verhouding tot de fenomenale productiebudgetten en er wordt overvloedig 
gebruikgemaakt van figuranten, kostuums en extravagante decors in films die doorgaans langer dan twee uur 
duren.

Enkele referenties: Mother India (1957) van Mehboob Khan, Mohabbatein (2000) van Aditya Chopra, Kabhi Khushi 
Kabhie Gham (2001) van Karan Johar, Veer-Zaara (2004) van Yash Chopra, Om Shanti Om (2007) van Farah Khan 
met Shahrukh Khan, Swades: We, the people (2004).

artistieke praktijk die nauw verband houdt met de religieuze ceremonies: het maken van het werk wordt op 
zich beschouwd als een religieuze ceremonie, die deel uitmaakt van een min of meer complex ritueel. De 
ambachtsman is er niet op uit een origineel werk te maken, maar voegt zich naar een canon die in de teksten 
wordt beschreven. De handwerkersnijverheid neemt dan ook een centrale plaats in binnen de samenleving.
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BIOGRAFIE VAN DE KUNSTENAAR 
Johan MUYLE werd in 1956 geboren in Montignies sur Sambre. Hij woont en werkt in Luik en Brussel. Zijn 
tentoonstellingen in privégalerieën of openbare kunstencentra in België, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, 
Spanje en Italië, de aanwezigheid van zijn werk in openbare en private Europese en Noord-Amerikaanse 
collecties en zijn deelname aan internationale beurzen of biënnales voor hedendaagse kunst (São Paulo in 
1998 en Milaan in 2001) maken van Johan MUYLE een relevant vertegenwoordiger van de plastische kunsten in 
België. 

Van 1985 tot 1994 maakt hij vooral bewegende assemblagesculpturen op basis van uiteenlopende objecten 
die hij her en der bijeenraapt en in de loop der jaren verzamelt in zijn atelier. Deze sculpturen passen in het 
kader van een reflectie over onze relatie tot onze cultuur en tot de actualiteit door middel van alledaagse 
(engelenbeeldjes, bussen…) of originelere objecten (opgezette dieren). Zijn reizen naar Kinshasa (1993-
1995) en Madras (sinds 1995 en tot vandaag) zorgen ervoor dat hij ook onze verhouding tot het andere en de 
oorsprong daarvan gaat onderzoeken. Tussen 1995 en 2004 werkt Johan MUYLE in een nieuw atelier samen 
met een team van assistenten aan installaties van monumentale geanimeerde schilderijen, gemaakt in 
samenwerking met afficheschilders uit Madras, India. Hij realiseert verschillende monumentale werken in 
opdracht van de overheid, waaronder het werk “I promise you(‘re) a miracle”, een muurschildering van 1600 m² 
bij het Brusselse noordstation. Eind 2004 zet Johan MUYLE zijn parcours voort met gemotoriseerde sculpturen. 
Ze werpen een kritische en poëtische blik op het mens-zijn, op religieuze radicalisering, op het verdwijnen van 
collectieve utopieën en op de actualiteit. Sinds kort maakt Johan MUYLE nieuwe gemotoriseerde sculpturen op 
basis van populaire Indiase beeldjes uit het begin van de 20e eeuw. Op die manier werpt hij een kritische blik 
op deze samenleving die in een vijftiental jaar tijd het moderne tijdperk is binnengetreden.

Van 1994 tot 2006 doceert Johan MUYLE hedendaagse praktijk (sculpturen en installaties) aan de 
Ecole Supérieure Des Beaux-Arts in Valenciennes (Frankrijk). Sinds 2006 is hij verantwoordelijk voor het 
beeldhouwatelier in la Cambre (België). 

Meer weten: 
Florent Bex (uitg.), L’art en Belgique depuis 1975, Mercatorfonds, 2001
Bernard Marcelis, Johan Muyle. Indian Studio, Mercatorfonds, 2013
www.johanmuyle.com

OVER JOHAN MUYLE
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VAN SCULPTUUR TOT INSTALLATIE. EEN KWESTIE VAN PERSPECTIEF

Johan MUYLE stelt geregeld de plaats van het schilderij in de hedendaagse kunst in vraag. In de jaren 1970, 
benauwd door de begrensde ruimte van het doek, gaat hij zich toeleggen op sculpturen, assemblages, 
installaties, performances en video. Bevrijd van de beperkingen van het doek, begint hij een nieuwe dimensie 
te onderzoeken: de tijd. De beweging die hij in sommige delen van zijn sculpturen integreert, vaak in nauwe 
interactie met de toeschouwer, heeft inderdaad een impact op onze perceptie van het geassembleerde 
object. Hetzelfde geldt voor het geluid, nu eens afkomstig van het mechanische raderwerk, dan weer 
melodisch. Toch vindt Johan MUYLE de sculpturen even interessant in stille als in bewegende toestand: het 
zijn twee toestanden van eenzelfde object die elkaar aanvullen.

Met zijn monumentale ‘Indiase’ installaties integreert Johan MUYLE elektromechanische elementen in 
geschilderde panelen, om delen van de compositie te laten bewegen zoals bij zijn objectassemblages. 
Daarmee benadert hij zijn Indiase schilderijen als objecten, die met diverse andere elementen (voorwerpen, 
teksten) worden gecombineerd. Deze werken gaan verder dan schilderijen of objecten en worden echte 
installaties die in dialoog treden met de tentoonstellingsruimte en met het publiek. 

Voor de toeschouwer is één blik niet voldoende om zich een totaalbeeld van deze gigantische installaties te 
vormen. Hij moet zich verplaatsen in de ruimte en het werk vanuit verschillende hoeken bekijken om er een 
integraal beeld van te krijgen. Zo geeft de installatie zichzelf bloot door tijd en ruimte. 

DE TITELS 

Het naast-elkaar-bestaan van drie nationale talen maakt dat de Belgische identiteit gepaard gaat met een 
complexe verhouding tot woorden. Omdat taal een instrument is om uitdrukking te geven aan de werkelijkheid, 
schuilt in de mogelijkheid om taal te kneden, te manipuleren en te deconstrueren een grote kracht voor 
kunstenaars. Niemand is bekender om het manipuleren van de relatie tussen beeld en woord dan René 
MAGRITTE. Op dezelfde manier assembleert Johan MUYLE graag zowel woorden als objecten. Hij verdraait 
gemeenplaatsen of maakt er zelf, gebruikmakend van een metafoor of oxymoron. In eerste instantie beperkt 
tot de titels van zijn werken, gaat Johan MUYLE zijn gevoel voor taal meer en meer integreren in zijn objecten 
en zijn Indiase schilderijen. De taal geeft meer betekenis aan het werk, en doet dat dankzij haar vermogen om 
beelden op te roepen. 
Aforisme: korte, pittige spreuk
Metafoor: stijlfiguur waarbij een begrip vervangen wordt door een beeld. 
Oxymoron: nauwe verbinding van twee tegengestelde begrippen. (bron: Van Dale)

TYPISCH BELGISCH!

Van René MAGRITTE tot Marcel BROODTHAERS: keer op keer werpt de Belgische kunst vragen op over hoe wij 
ons verhouden tot de taal, tot onze picturale traditie en tot onze eigen identiteit. De vraag naar een Belgische 
identiteit in de kunst mag dan onbeantwoord blijven, toch treffen we bij heel wat kunstenaars die we graag 
met de Belgische eigenheid associëren een zekere constante aan: een heel aparte humor die het midden 
houdt tussen ironie en zelfspot, een creatieve distantie van een poëtische authenticiteit en een gevoel voor 
absurditeit. Félicien ROPS, James ENSOR, Marcel BROODTHAERS, Rik WOUTERS, Henri MICHAUX, Wim DELVOYE, 
Jan FABRE, Thierry DE CORDIER … het zijn allemaal beroemde namen die de typische non-conformistische 
ingesteldheid van onze Belgische kunst belichamen. De werken van Johan MUYLE kan men op verschillende 
niveaus interpreteren; ze passen in die Belgische traditie. Zijn sculpturen en installaties lijken op het eerste 
gezicht soms lichtvoetig en zelfs grappig. Tegelijk wordt de toeschouwer verleid door de esthetische kwaliteit 
van de stukken. De vele details en de verzorgde afwerking dragen daartoe bij. Maar het zou jammer zijn daar 
op te houden en niet dieper door te willen dringen in de inhoud van zijn werken. Die inhoud kan zowel poëtisch 
als kritisch, humoristisch of zelfs ironisch zijn. Eenzelfde werk bevat uiteenlopende ideeën, soms zelfs 
tegenstrijdigheden, die samen aanwezig zijn. Vanuit de assemblage van die verschillende niveaus ontstaat de 
betekenis van het werk. 
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OM HET WERK VAN JOHAN MUYLE BETER TE BEGRIJPEN

BEKNOPTE CHRONOLOGIE VAN HET GEBRUIK VAN HET OBJECT IN DE 20E EEUW 

Het kubisme (1907-1914): Het kubisme vloeit voort uit een reflectie over de parameters van de weergave en 
wortelt in de ontdekking van het werk van Paul CÉZANNE en de herontdekking van de primitieve kunsten. De 
kubistische schilders verwerpen het perspectief en de vormelijke weergave, en kiezen ervoor de volledige 
ruimte op het vlak weer te geven. Het voorwerp wordt op een visuele manier ontleed met behulp van een 
veelvoud aan tweedimensionale perspectieven. Door zichzelf los te maken van de strikte, getrouwe weergave, 
zeggen de kubisten iets over onze perceptie van de realiteit en de verhoudingen van de verschillende 
onderdelen tot de ruimte. Tijdens de jaren 1912-1914 maakt PICASSO zijn eerste collage “Nature morte à la 
chaise cannée” en zijn eerste assemblage “Guitare”. Ze vertrekken van gebruiksvoorwerpen, die fysiek uit 
elkaar worden gehaald alvorens ze opnieuw worden geassembleerd tot een ander object dat zich op een 
unieke manier tot de ruimte verhoudt. Op die manier doen niet-artistieke voorwerpen hun intrede in het 
domein van de kunst. 

Surrealisme/dadaïsme - De readymade (1914):  André BRETON (Frans schrijver en grondlegger van het 
surrealisme; auteur van het Manifest van het Surrealisme uit 1924, het officiële begin van de stroming) was de 
eerste met een theorie over de readymade: “een alledaags object dat tot kunstwerk wordt verheven, louter 
door de keuze van de kunstenaar”. 

Marcel Duchamp maakt zijn eerste readymades in de periode 1910-1914. In 1913 neemt hij deel aan de Armory 
Show in New York, een grote tentoonstelling die – in tegenstelling tot de salons van de 19e eeuw – elke 
kunstenaar de kans geeft om deel te nemen, ongeacht zijn naam of faam, mits betaling van de toegangsprijs. 
Marcel DUCHAMP presenteert er zijn fameuze “fontein”, die niets anders is dan een omgekeerd urinoir. Hij 
signeert het werk met R. MUTT, een naam die hij voor de gelegenheid heeft bedacht. Het werk veroorzaakt 
een schandaal. Het eindigt weggemoffeld achter de gordijnen en wordt uit de tentoonstellingscatalogus 
verwijderd. De readymade is een kunstwerk enkel en alleen omdat het tot kunstwerk wordt uitgeroepen, niet 
omwille van zijn intrinsieke esthetische kwaliteiten. De kunstenaar hoeft het object niet noodzakelijk zelf te 
maken opdat het zijn werk zou zijn. Die gedachte stuit op kritiek in officiële kunstkringen en stemt tegelijk 
tot nadenken over de status en de rol van de kunstenaar. Later maakt Marcel DUCHAMP ook readymades 
die het resultaat zijn van een assemblage van objecten en werkt hij rond beweging en optica, waarmee hij 
vooruitloopt op het bewegingsonderzoek in de kinetische kunst van de jaren 1960.

Bauhaus en het constructivisme (1920):  Het constructivisme beantwoordt aan de wil om kunst te verbinden 
met een maatschappelijk en utilitair doel. In samenwerking met de industrie willen de kunstenaars een 
rationele samenleving bouwen. Daartoe stellen ze een algemeen theoretisch systeem voor, dat men even 
gemakkelijk zou kunnen toepassen op de schilder- en beeldhouwkunst als op design en architectuur. Het 
Bauhaus was een opleidingsinstituut voor kunstenaars en ambachtslui en werd in 1919 opgericht in Weimar 
(Duitsland). Tot de bekendste realisaties behoort o.a. de Wassily-stoel, die in 1925-1926 werd gecreëerd 
door Marcel BREUER. De stoel is revolutionair door het gebruik van industriële materialen in een uitgepuurde, 
toegankelijke en functionele stijl. Staal zal dienen als basis voor de bouw van de eerste monumentale 
buildings in de moderne architectuur (cf. Mies VAN DER ROHE). Dit gebruik van moderne materialen vormt een 
tegenstelling met de tweedeling decoratieve kunsten /schone kunsten. 

Marcel BROODTHAERS: een persoonlijkheid waar men niet omheen kan, een kunstenaar die een synthese 
brengt van verschillende stromingen, van revolutionair surrealisme tot minimalisme. Zijn aanpak getuigt van 
de typische ‘belgitude’, met zowel ontkenning en weigering als zelfkritiek, humor en poëzie. Deze plastische 
kunstenaar bestudeert de relaties tussen taal en objecten. Zijn werk bestaat uit objecten, assemblages en 
accumulaties vermengd met humor en absurditeit. Een van zijn bekendste werken (Triomphe de moules I) 
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Popart (1952 in Groot-Brittannië, 1961-62 in de VS): Popart ontstaat halverwege de jaren 1950 in Groot-
Brittannië en breekt aan het begin van de jaren 1960 door in de Verenigde Staten. Kunstenaars maken zich de 
taal en de voorwerpen van de massacultuur en de consumptiemaatschappij eigen, hetzij om ze te begrijpen 
en te valoriseren (in Groot-Brittannië), hetzij om ze van mythevorming te ontdoen (in de VS). Andy WARHOL - the 
pope of pop - haalt zijn inspiratie uit de populaire cultuur en produceert reeksen van gezeefdrukte foto’s van 
iconen uit de Amerikaanse cultuur (Coca-Cola, Marilyn MONROE, Campbell’s Soup …) die hij overbrengt op doek, 
vaak tegen een felgekleurde achtergrond. Zo stelt hij de standaardisering en de cultus van de consumptie in 
de nieuwe Amerikaanse samenleving van de jaren 1960 aan de kaak. Collages van uiteenlopende elementen 
en assemblages van objecten keren vaak terug. Alledaagse objecten worden bovendien het onderwerp van 
sculpturen en schilderijen.

Minimalisme (1959): Het minimalisme wil boven de categorieën van de schilderkunst en de sculpturen 
uitstijgen met “specifieke objecten”, elementaire geometrische volumes gemaakt van moderne industriële 
materialen. “The medium is the message”: voor het minimalisme ligt de enige betekenis in de aanwezigheid 
en de vanzelfsprekendheid van het object. De werken functioneren als vormen die meteen duidelijk zijn en 
die direct een dialoog tussen de ruimte en de toeschouwer tot stand brengen. In het werk van Johan MUYLE 
verwijst het gebruik van gloeilampen en leds naar de lichtgevende reclameborden die in de grote steden 
letterlijk de ruimte binnendringen en overweldigen. Ze vormen een echo van de neoninstallaties van Dan 
FLAVIN, een belangrijke vertegenwoordiger van het minimalisme.  

Conceptuele kunst (1965):  Conceptuele kunst stelt dat de kunst en het idee één en hetzelfde zijn. De 
woorden zijn belangrijker dan de uitwerking. Het werk hoeft niet noodzakelijk te worden gerealiseerd en 
kan in de conceptfase blijven, doorgaans onderworpen aan een vaste set van regels. Voortbouwend op de 
beschouwingen van Marcel DUCHAMP over de status van het kunstwerk, gaan de conceptuele kunstenaars 
over tot de dematerialisatie van het werk. In 1965 maakt Joseph KOSUTH One and Three Chairs. Hij vertrekt 
daarbij van drie realiteitsniveaus: een stoel, een foto van die stoel en een definitie van het woord “chair” 
(stoel) in een woordenboek.   

Arte povera (1967): De arte povera is een stroming die ontstaat in Italië in 1967, als reactie op de toenemende 
amerikanisering van de samenleving. Zoals de naam aangeeft, is het een arme kunst, waarbij men zich bewust 
baseert op niet edele, natuurlijke materialen zoals steenkool, steen, aarde, zand … Arte povera bedenkt een 
nieuwe taal, vanuit de wens om met de traditie te breken, de industrie af te wijzen en terug één te worden met 
de natuur.

De installatie: In de 20e eeuw verschijnt een nieuw medium tussen sculptuur, schilderij en/of video: de 
installatie. Voor de oorsprong van dit hybride medium moeten we terugkeren naar het begin van de eeuw 
met de eerste readymades van Marcel DUCHAMP en de experimenten van surrealisten en dadaïsten (Kurt 
SCHWITTERS, Sophie TAEUBEAR, Max ERNST, Jean-Arp). Het dagdagelijkse object krijgt een nieuwe status, wordt 
geassembleerd, in scène gezet. Door de technische ontwikkeling van de beeldrecorder duiken nieuwe media 
op, zoals de video in de jaren 1960. Nam JUNE PAIK en Wolf VOSTELL ontdoen de televisie van haar primaire 
functie en gebruiken haar als artistiek medium. Parallel aan die opening van de kunst naar nieuwe media 
wordt de artistieke praktijk hybrider. De kunstenaars gebruiken een mix van verschillende media en de grenzen 
tussen de disciplines beginnen te vervagen. Sculpturen bevatten beelden en schilderijen worden verfraaid 
met objecten. Nu de conceptuele kunst de kunst heeft gereduceerd tot de formulering van een idee en de 
vluchtige uitvoering van dat idee enkel nog voortbestaat in de vorm van archiefdocumenten, wordt bovendien 
het klassieke sculpturale object in vraag gesteld, om stilaan te verdwijnen. Het object krijgt een nieuwe vorm: 
de installatie, hybride, uit elkaar gehaald en opnieuw samengesteld. Meer dan ooit wordt de relatie tussen 
sculptuur en expositieruimte belangrijk voor de kunstenaars en sommige installaties worden speciaal voor 
een welbepaalde ruimte ontworpen. De installatie verandert de manier waarop de kijker de ruimte ervaart. 
De bewegingen van de toeschouwers in de ruimte beïnvloeden op hun beurt de manier waarop de installatie 
wordt ervaren.
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toont een uitpuilende mosselpot, een symbool van “belgitude”, aansluitend bij de traditie van de readymades. 
BROODTHAERS is geboeid door het statuut van het kunstwerk: wat is Kunst? Is dit Kunst? Hij speelt ook met de 
betekenis van het Franse woord “moule”, dat zowel “gietvorm” als “mossel” betekent. 
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HET HUMANISME

De mens staat centraal in het onderzoek van Johan MUYLE. Tijdens zijn verblijven in Kinshasa (1993-1995) en 
Madras (1995 – 2004) komt hij in contact met andere culturen, wat hem de kans geeft zijn eigen kijk op de 
artistieke creatie, tot die tijd gekleurd door een eurocentrische visie, in vraag te stellen.

Het humanisme is een levensbeschouwelijke stroming die ontstaat in het Italië van de 13e en 14e eeuw 
en die zich over Europa verspreidt in de loop van de 16e eeuw. Het is het begin van een tijdperk vol 
wetenschappelijke, technische en artistieke ontdekkingen die een verregaande impact op het bewustzijn 
zullen hebben. De Mens van Vitruvius (een studie van de lichaamsverhoudingen volgens Vitruvius) van 
Leonardo DA VINCI wordt het symbool van het humanisme en illustreert de centrale plaats die de mens inneemt 
in het universum, alsook de relativering van de plaats van God. De kunst wordt begrepen op menselijke schaal. 
In de Middeleeuwen was een veelzeggend (symbolisch) perspectief geboden: de grootte van de personages 
varieerde naargelang hun symbolische, morele of thematische belang. In de renaissance komt hierin een 
revolutionaire omwenteling dankzij het werk van de architect Alberti (De Pictura 1435) met betrekking tot 
het perspectief. Samengevat kwam dit hierop neer: “hoe verder iemand is, hoe kleiner hij wordt afgebeeld, 
ongeacht zijn belang.” 

In zijn schriften, die veel weg hebben van een logboek van een vindingrijke meester-ambachtsman, houdt 
Johan MUYLE schetsen bij en maakt hij mechanische plannen op de wijze van een ingenieur. We lezen er 
aantekeningen over de planning van een werk in wording. De functionele tekeningen doen denken aan de 
eerste prototypes van onderzeeërs, machines, gevechtswagens, auto’s of helikopters van Leonardo DA 
VINCI – de geniale uitvinder wiens onderzoek op het vlak van machines, wetenschappen en kunst ook nu nog 
verbluffend actueel is. 

Meer weten: 
Johan MUYLE. Heureusement que la Pensée est Muette, Eigenbrakel/Centre d’art Nicolas de Staël/19 april 
1997 – 11 mei 1997

HET FENOMEEN VAN DE MONDIALISERING

Mondialisering betekent de vrijmaking van de markten op wereldwijd niveau en maakt nieuwe handelsrelaties 
mogelijk tussen continenten, landen en staten. Het openstellen van de grenzen leidt tot een snellere 
stroom van informatie, reizigers en goederen. Alles moet steeds sneller gaan. De uitvinding van computers 
en het internet maakte het mogelijk dit netwerk verder uit te breiden en informatie te delen via een steeds 
geavanceerdere technologie. Dit is de tijd van de mechanisatie, de virtualiteit en de moderniteit in een “global 
village” (Mc Luhan). In het licht van die evolutie dreigen de ambachten van de handwerklui te verdwijnen. Dat 
fenomeen werd al vastgesteld tijdens de eerste fasen van de industrialisering in het Europa van de 19e eeuw, 
die een verregaande invloed hadden op het beeld van de grote steden. In die tijd verdwenen heel wat kleine 
ambachten in Parijs (foto’s van Eugène ATGET) en staken nieuwe, gemechaniseerde productiemiddelen de 
kop op (fordisme). Ook de afficheschilders van Madras ervaren die bedreiging van hun traditionele ambacht 
nu de afficheschilderkunst plaats moet maken voor inkjetprinters. Hun expertise en virtuositeit worden niet 
langer naar waarde geschat. Met de creatie van de muurschildering “I promise you(‘re) a miracle” bij het 
Noordstation door Jagan PERUGAN KRISHNA en zijn zoon Gokulnath – die voor enkele maanden naar België 
werden uitgenodigd – kon de kunstenaar zelf vaststellen hoe moeilijk het is dit ambacht in leven te houden. 
De afficheschilders van Bollywood en de Belgische kunstenaar werken steeds vaker samen, met “Indian 
Studio” als jongste resultaat.
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IDENTITEIT /ANDERE DINGEN, ANDERE MENSEN, ANDERE PLAATSEN 

In tijden van mondialisering wordt het haast absurd om te praten over een vaste, unieke, onaantastbare 
en homogene identiteit. Onze identiteit wordt voortdurend bijgesteld en gekneed. Wij leven in relatie met 
de wereld en andere culturen. We worden gevormd door de dingen, personen en plaatsen die ons pad 
kruisen. Iedereen put uit de verschillende culturen die hij ontmoet (in werkelijkheid of virtueel) om zijn eigen, 
onvermijdelijk meervoudige identiteit te vormen. 

Hetzelfde geldt voor de kunst. Deze fascinatie voor andere dingen, mensen en plaatsen heeft in de 
kunstgeschiedenis altijd een doorslaggevende rol gespeeld. Denk bijvoorbeeld aan de kubisten en hun 
fascinatie voor primitieve kunst, of aan de Europese avant-gardekunstenaars van het begin van de 20e eeuw 
die exotische bronnen zochten om in hun unieke en oorspronkelijke beeldentaal te verwerken.
Zo hebben de reizen van Johan MUYLE in Afrika en India een blijvende invloed op de manier waarop hij de 
wereld ziet en op zijn benadering van kunst en de kunstproductie. Zijn werk bevraagt hoe en in welke mate 
men zich de beeldentaal van een andere cultuur eigen kan maken of in het eigen werk kan integreren. Of 
het nu gaat om de gemechaniseerde assemblages of de monumentale installaties, de visuele en vormelijke 
paradoxen leiden tot een kritische beschouwing van de cultuur en de samenleving. Dat weefsel, eerder dan 
een vermenging, krijgt een heel aparte dimensie in de “Indiase” werken, die zich van de geografische en 
culturele afstanden bevrijden of ze ver overstijgen. Want de monumentale picturale collages stellen zowel de 
individuele als culturele identiteit in vraag. Het is dus via de paradox, eerder dan het zich eigen maken van of 
identificeren met, dat Johan MUYLE de toeschouwer uitnodigt zich te positioneren en zijn eigen oordelen en 
waardensystemen te herdefiniëren. Die tegenstelling – met hoog poëtisch gehalte – impliceert een kritische 
analyse van onze culturele bakens, die bijzonder instabiel zijn geworden in deze tijd van mondialisering en 
alom aanwezige beelden. 
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© Philippe De Gobert

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.

© Stad Brussel
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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
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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 voor Cultuur van 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 & 24 + 31 december 2013
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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Programmatie 2014
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Distant proximity 13-03 2014 / 08-06 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

Sous le commissariat de Danielle Leenaerts en collaboration avec Carine Fol.
Dans le cadre de l’été de la photographie, l’asbl Contretype sera mise à l’honneur à la CENTRALE. 
Une sélection d’œuvres de la collection sera présentée avec une attention particulière pour les résidences 
d’artistes internationaux à Bruxelles.

  26-06 2014 / 28-09 2014Summer of photography



Sint-Katelijneplein 44 - 1000 Brussel
Info T. +32 (0)2 279 64 44 / 52  - www.centrale-art.be


