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hele wereld komt binnen handbereik
en loch lijkt hij comple.xer dan ooit.
"De tentoonstelling is een heksen
toer, een dans, een verzameling stip
pen, strepen, \'Iekken, lijnen, krassen,
klanken,accenten en incisies",schrijft
HansTheys. De sliert kunstwerken
kronkelt voort in een zaal van het
Museum Felix De Boeck, ecn nieuw
bouw die grenst aan de boomgaard
van de schildcr-boer. De nieuwe anis

rieke directeur Scrgio Scn'ellón pro
Ix.-cn er alsnog een hip muscum van
te maken. Ook dat is een heksenrocr.
'lot 22 oktober wordt het oeuvre van
de selfmade schilder opnieuw beke
ken in de expositie 'Uit de eerste
hand'. Voorts is er een lanceerplat
form voor beloftevol1c kunstenaars.
De naam' Doe stil \'OOrt'wercl geleend
van de Brusselse groep waar de jonge
Magrilte, Servranck:x en ook FelLx De
Hoed de eerste kansen kregen. In
Drogenbos wordt tot 7 november
het betoverende videodrieluik van
IJsa)eannin \'ertoond. De Zweedse
"'."unstenare:s woom in Antwerpen en
werkte nu samen met Rolf Schuur
mans. 'GGG&G' oftewel 'Gorilla God
dess Gangster and the Goblins' is een
lll)'thisch poppenspel voor volwas
sen met groene smurfadltigc trollen,
een sympathieke cinefiele spin, een
godheidachtige gorilla in een spiegel
labyrint,cn een groene godin die ritu
eel staat te zwaaien met messen of
potloden. Creatie en destructie heb
ben dezelfde energiebron.
• CbristÎlJe Vllegetl

in een bijna onbetamelijk weUustigc
pose met de benen uit elkaar. De
oc.oeldhouwer studeerde \'orig jaar af
met een groot konijn van staalplaten
dat iets menselijks heeft. Geharnast
ell toch kwetsbaar zit het in de tuin
van het Muscum FcJix De Bocck,waar
de solotcntoonstelling van de jonge
kunstenaar nog niet werd ingepakt.

Toverwereld
'Sm.'tll StuffI11ree' is een springerige

expositie, wat uitstekend past bij dit
tijdperk waarin alles dankzij diverse
media massaal op ons afstormt. De

'SmaU SlI'.lf1bree~ Tot jO/JO ill bet [-{entulll TeirlJnckbllis, U'I'(mberg
14, Beerse4 do-ma 11-12.30 en 14-1 7 11Ilr. T0l31/12 in bet Fra'lkveld
TOl 7/10 in bel Mllsetl", FeUx De Boec:k, Kllikenstraal6,
Droge"bos, dtJ.-zo 10.30-18.30 Ullr. 11'IC'W.beerseLbe, u·lI'u'.nllljdb.org.

.. Bemd tohaus. 'Frankenstein (pam, pam, pam... boem!]', ZOOl.

.. Nim/iJS BiJeyens, Junior', 2007.

Meermaals ontwaren \ve een hang
naar het fantastische. Dromen wor
den met simpele middelen in elkaar
geknutseld en op een piepklein f
schermpje komen verlaten schom- !

•mels piepend in beweging. IIke De
Vries filmde de afb'Ctakekie speeltuin
in Rusland en maakt er een behekst
oord van.We dachlen prompl aan de
speeltuin die om'erhoeds tOl Je\'en
komt in 'Harr)' Potter alld lhc Priso
ner ofA7.kaban'. Builen hangt een po
Ircsler worsl \'2n Kali Heek beteu·
ICrd in een boom en cen doormid
den gesneden exemplaar ligl uitge
teld op de grond. BK..--.fl."CSl:en mei. grote
glazcn, kazen en worSlcn brachten
haar op het idee van de slripfiguur
achtigc saucissen. Het leven is een
feest en dat kan faliekam uitdra.1ien.

Onze favoriel in de tuin is 'Junior'
van Nicolas Baeycns. De grote sculp
luur \'"J.n aan e1ka.1r gelaste staalplaten
heeft iets \'afl een builcnnla.1lS insect
dat op zijn rug in lu:t gras ligt., een fa
belwezen met vier ledenmCfl die uil
lopen in een puntiggedeelte van rode

lycra. Het ligt daar een beetje komiek

rond te cirkelen. Het scheppingspro
ces piept her en der tc\"Oorschijn,
wellicht omdat cr zo\'(.'C1 kleine wer
ken in het spel zijn.Tekeningen en
schilderijtjes kunnen het embryo zijn
van het echte werk. Nick Andrews
f.1nrasecrt Vooft op thema's van oude
meesters. Velázqucz is de :mnstoker
van het voorontwerp \'OOr 'lnc Uttlc
Cavaliers'. Het grote doek hange mo
menteel in het MuHKA inAnrwerpeo
waar een hommage aan Fred Ber
VOCIS aan de gang is. 'SmalJ StuffTh
ree' is een soon hommage aan Bcmd
LohaUS.Aan de kunstenaars werd ge
vraagd om iets aan te leveren dat daar

in past, maar het was gecn must. De
oogst nestelt zich in oudcrw(.1SC vitri

nes tussen memorabilia van I-Iennan
Teirlinck, ze duikt onder de tafel en
aan het raam hangt Ct..'Il exotisch jasje
waarop een sprookje is geborduurd.
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... Wa/ter Swennen voor Damien De Lepeleire's 'Sunshine Moonfight Goodtimes

Boogie·, ZOO7.

Crea!iedrift
l'r;tnkenstein kan je associëren met

de oorsprong van de creatie, hocwel
het een beetje uit de hand liep, en
daar lijkt de tentoonstelling eveneens

sities met paletten in brons. Dit ocu
vre heeft ons nooit echt bij de kraag
gegrepen. De anistieke nederigheid
wordt alom geapprecieerd, maar
1.oiets is weinig opwindend_ Nu hij 67
is, krijgt hij blijkbaar een opstoot van
spct:1se funlaSie.ln de titel althans. De
nieuwe sculptuur in het Frank\-e1d
noemt hij 'Frankenstein (pam, pam,
pam... boem!)'. Plots doet de ritmi
sche compositie van houtblokken op
het gras denken aan vallende domill(}
stenen. Bovendien sluipt er vlcugje
fantasie in en tegelijkenijd wordt er
iets gemompeld over pogingen om
dode dingen tot leven te wekken en
hel falen ervan. Vicror Fnlllkenstcin is
de onderlOeker in de 19de-eclIwse
horrorroman van Maf)' Shellcy die
een vriend wou samenstellen met aan
elkaar gelapte onderdelen \rar1 lijk(.'Il,
maar tocn hij hem tot \e\'cn wekte,
bleek het een monster te zijn. Hct
werd een vcclgcbruiI..1.e metafoon'OOr
de maakbare mens, maar het is ook
een meufoor \'OOr de Inmstcnaar die
leven wil pompen in dode materia
1en.Stf<lksgaan we het ",'Cri,; van Ikrnd
LoImis nog fantastisch vinden. Wat
een titel niet vermag!

In Antwerpen viert zijn dochter
teUa Lohaus het tienjarige bestaan

n haar galerie en dat doet ze door
r het eerst werk van haar vader

. en te halen: drie nieuwe campo-

G
angmaker V"Jll het gebeuren
is I-Ians Thcys, de tentoon

stellingsmaker die eerder
,eslag legde op het Herman Teir
inckhuis. Hij pikte hel idee van 'smaU
:turf opnieuw op, stormachtige COX

)()sities van kleine werken die in
999 zelfs oprukten (ot in de gerepu
eerde galerie van Nicole Klagsbrun

n New Vork. Waren toen van de par·

ij: GuiUaume Bijl,Ano Veronica Jans
ens.Angel Vergard, konom het oven
rerse kruim van de Belgische kunst
lp klein formaat. Bernd Lohaus kon
laar niel ontbreken. De Ix.--cldhouwer

[!In Duitse afkomst 7..11 in Düsseldorf
ft de klas van kU115tgocroe Joseph

leuys.lnAntwerpen nmde hij samen
Del zijn vrouw de gcschiedenisma
:ende galerie 'Wide Whilc Space' ,
en witte raaf in kunstland waar de
'igentijdse avant-garde aan de bak
:Waffi. Het waren de gloriedagen \'art

Ie conceptuele en minimale kunst.
>ndenussen \Venae hij zich in de be
Ulgstelling met houtcomposilies, las
e en liefst \'Crweerde ban.en die mi

lutieUS 7jjn geschikt in spanning.wol
=: composities.Vandaag hoon 1)ij bij
Ie belangrijke Belgische kunstenaars.

nBeersel wordt het Herman Teirlinckhuis af en toe een broedkolonie van actuele
,"nst.liefst 45 kunstenaars troepen samen in 'Small Stuff Three (Meeting Bemd
.ohaus)'. Kleine en minder kleine werken bezetten de tuin en het wat muffe huis
~n de man die het Belgische theater een groeischeut gaf. Het is een veelkoppige
!n wijdvertakte expositie die voert naar het Frankveld, het pari< met een oudere
!n een gloednieuwe sculptuur van Bemd Lohaus. Alsof het niet op kan, zwermt
.et gezelschap uit naar het Museum Felix De Boeck in Drogenbos dat op zich al
ijkelijk gevuld is. Het is een prettige potpourri, een mix van welbekende kunste·
laars zoals Walter Swennen of Guy Rombouts en de aanstormende jonge garde,
lie de ontdekkingsreiziger in ons wakker schudt.

Heksentoeren


