
'' De  kun ste n aa r  a ls eerste raadgever'' 
De  wen d i n g i n  h et M u h ka 
Krachtlijnen 

Bart de Ba e re spreekt gedreven over de 
2 tentoonstell ingen d ie exempla risch zijn 
voor zijn nieuw beleid. "Op de bovenver
d iep ingen is er  de retrospectieve Guy 
Mees, a-chronologisch en verweven met 
de collectie, waardoor je ofwel naar Guy 
Mees kunt kijken met op de achtergrond 
de collectie, ofwel naar de collectie met 
als rode d raad Guy Mees. Een permanente 
aandacht voor de collectie dus, maar in  
dat  vaste m useale kade r  willen we aan 
kunstenaars ruimte geven om te inter
fereren. 
"Paramount Bas i es (extended)" van 
Richard Venlet op het gel i jkvloers is een 
tentoonste ll ing die een referentiepunt 
moet zijn i n  onze reflectie over beeldende 
kunst." 
De ex-curator van het SMAK heeft du ide
l i jke krachtl i jnen uitgestippeld . "Enerzijds 
tracht je hypothesen te formuleren, voor
stellen te doen over wat er in heden
daagse kunst gebeurt en hoe je daar 
tegenover kunt staan .  Aan de andere kant 
moet je je verantwoordelij kheid nemen 
om d ie  vis ie te vertalen, naar een publ iek 
toe te presenteren. Collectievorming en 
aankoopbeleid kun je zien a ls een 
naden ken over wat echt referentiepunten 
zijn op  lange termi jn .  Het zijn e igenl i jk 
een soort van permanente presentaties." 
Beide tentoonste ll ingen zi jn ontstaan in 
nauwe samenspraak met de kunstenaars. 
"Als je bezig bent met hedendaagse 
kunst, met d ingen die nog niet verhard 
zijn tot een soort celebratie, dan is het 
heel logisch dat je eerste raadgevers de 
kunstenaars zi jn." 
Overleg was ook de basis van zi jn baan
brekende "Th is is the show and the show 
is many things" C'94), r ichtinggevend voor 
een nieuw tentoonstell ingsmodel waarin 
het proces centraal staat. I nm idde ls kli nkt 
het iets genuanceerder. "Als je met een 
complex organisme als een museum zit, 
heb je zoveel versch i l lende belangen, dat 
er  iemand moet zijn die in  die belangen 
ruimte schept, maar ook de  l im ieten van 
d ie  ruimte aangeeft." 

GeertGoiris, © Muhka 

De overslag naar een breed publiek 
De afgelopen twee jaar was de Ba ere advi
seur bee ldende kunst voor Min ister van 
Cultuur Anciaux. Verklaart dat zijn ambitie 
om tentoonstell ingen toegankel i jk te 
maken voor een b reed publiek? 
"Het opnemen van die burgerd ienst voor 
Anciaux was een logisch gevolg van m ijn 
opvattingen .  Het was niet voor de  hand 
l iggend dat i k  m ijn parcours a ls tentoon
stell i ngsmaker even aan de kant zette om 
i ets te gaan doen voor een bredere maat
schappeli jke situatie. Het is bijna axioma
tisch, het is een afwijking a ls een andere. 
I k  kan d ie  niet echt onderbouwen,  maar 
voor m ij zijn d ingen maar relevant b innen 
een maatschappel i jke context. Altijd 
geweest, za l a lti jd zo zi jn. 
Kunstenaars mogen voor mi j  zo extreem 
z i jn  i n  keuzes als ze  maar  wil len, ze  
moeten d ie  vrij he id hebben. Het zijn 
mensen die autonome beslissingen 
nemen en moeten kunnen nemen. Heel  
vaak echter gaan bemiddelaars dat soort 
vrij he id op zichzelf p rojecteren en dat heb 
ik altijd onzinnig gevonden.  Als bemidde
laar geloof je a ltijd heel erg in d ie  artis
tieke energie, maar geloof je ook, aan de 
andere kant -anders zou je geen bemidde
laar worden- in het feit dat zo'n energie i n  
een maatschappij een meerwaarde kan 
geven." 
Ook bi j  kunstenaars ervaart de Ba ere een 
groeiend bewustzijn van het brede kader, 
dat n iet de  achtergrond van de insiders 
heeft. Bemiddel ing i s  volgens hem dan 
ook vraag en aanbod samentrekken in je 
handelen "tot beiden in houdel i jk 
worden". 
"Dat kun je concreet ook perfect vertalen 
in je werking. Dat je n iet a lleen denkt in 
termen van a rtistieke voorstellen, maar 
dat je d ie toeschouwers en hun ervaring 
meedenkt a ls een volwaardig gegeven." 

Manon de Boer, © Muhka 

Synergieën 
"Heel essentieel: onze regio is n iet 
Vlaande ren, maar op zijn m inst een stuk 
van Noordwest Europa." Bart de Ba ere wil 
i n  zijn p rogram mering de  internationale 
horizon du idel i jk aanwezig stellen.  
"Dat i s  een zaak van jaren en van 
aandachtspunten . Het is ook zo dat het 
parcours dat i k  heb doorlopen a ltijd reëel 
i nternationaal is geweest, en dat je dan 
merkt dat een heleboel vanzelfsprekend
heden van een toch tamelijk gewatteerde 
situatie h ier, dat je die absoluut n ietfor 
granted mag nemen. I k  vind het aan de 
andere kant ontzettend belangrijk om met 
lokale kunstenaars te werken, en n iet 
omdat ze lokaal zi jn, maar omdat zij de 
i nternationaliteit zijn op de p lek waar je je 
beweegt. Het gaat er  u iteindel i jk om dat je 
p robeert je bewust te z i jn  van hoe de  plek 
in  de wereld van waaruit je opereert zich 
tot de rest van de  wereld verhoudt of zou 
kunnen verhouden." 
Een mogeli jke samenwerking met andere 
musea in Antwerpen vindt h ij de logica 
zelve. 

"We zitten h ier  met een reeks instell ingen 
die hetzelfde gebied hebben; het fotomu
seum, het centrum voor beeldcultuur en 
het Muhka. De specia l ismen lossen zich 
op, je kunt d ie  domeinen n iet meer van 
elkaar onderscheiden. Een groot gedee lte 
van hedendaagse kunst is gebaseerd op 
fotografie, video, en n ieuwe media .  
B innen de fotografie heeft d ie  enge n iche 
z ich open gebroken. Het i s  dan ook voor 
de hand liggend dat we gaan kijken hoe 
d ie  instelli ngen "performanter" kunnen 
z i jn  door samenwerking. Het mag n iet  
gaan om een grote versmelt ing waarbij 
a lles een groot flou gebied wordt. Het 
moet juist kunnen blijven gaan over 
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d iverse inva lshoeken .  Bijvoorbeeld de 
traditie van fi lm tegenover het gebruik van � 
bewegend beeld in de beeldende kunst 
tegenover experimenteel bewegend beeld ' 

in de n ieuwe media.  Dat je verschi l  blijft 
maken als je naar buiten komt, maar dat 
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N je tegel i jkertijd in je onderbouw d ie  

versch il lende trad ities mekaar laat 
bevruchten. Dat is het opzet." > 
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Retrospectieve Guy Mees 
"Zijn werk is heel aanwezig, maar heeft 
geen frontale aanwezigheid. Het is 
iemand d ie  je bijna perifeer moet kunnen 
bekijken," zegt de Baere over het oeuvre 
van Guy Mees (01935. Mechelen). ln het 
voorjaar werd in het Muhka reeds het 
aud iovisuele werk getoond .  Nu volgt het 
overzicht van d i t  del icaat en groots 
oeuvre, waarin vervaging tussen de d isci
plines een constante is.  "Sculptura lisatie" 
van de sch i lderkunst en "pictural isatie" 
van de ru imte, zo worden de eerste zwarte 
reliëfs reeds omschreven .  ln de jaren '6o 
overtrekt hij witte kant op paneel. Een 
burgerlijk materiaal, dat door zijn decora
t ieve en sensuele associaties normaal 
taboe zou zijn voor het naar neutraliteit 
strevende modern isme. I n  verschi llende 
werken is achter de  lagen kant een neon 
l i cht aangebracht, waardoor de bijna 
organ ische structuur vibreert. Principes 
a ls het repetitieve en het seriële worden 

verder u itgewerkt in  een reeks a lumin ium 
sculpturen d ie  op symmetrische gekozen 
plaatsen doorbroken zijn en waardoor het 
l icht van een b innen in  verwerkte neon 
schijnt. 
I n  de  jaren '7o-'8o spelt hi j  dunne vellen 
papier, bewerkt met stippen en strepen, 
d i rect tegen de muur. Pastels herintrodu
ceren een esthetische praktijk die het 
midden houdt tussen tekenen en sch i l
deren. Impressies d ie l i jken op een 
abstracte landkaart of een partituur. 
Zijn stell ingname tegen het statische van 
het sch i lderij le idt Mees er toe hybride 
vormen uit  papier te sni jden ('Bo-'go), en 
op grote samengestelde vellen papier te 
groeperen in  zones of aan de randen.  
Deze werken worden net a ls de kant
werken "verloren rui mte" genoemd .  
Later worden zijn "pictura le ruimten" 
louter omzoomd door gekleurde p l inten. 

Guy Mees, © Muhka 
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Richard Venlet 
"Je stapt het Muhka b innen,  en wordt 
letterl i jk geconfronteerd met je eigen 
beeld én met een ruimtelijke situatie d ie  
je herkent a ls het Muhka, maar  d ie toch 
volledig anders ervaren wordt." Richard 
Venlet beschrijft de centra le arch itecto
n ische ingreep, de spiegelwand die de 
gehele benedenverd iep ing doorsnijdt. 
I n  het verleden was het werk van de 
Brusselse kunstenaar steeds het resu ltaat 
van een doorleefd visueel aftasten van de 
ruimte waarin hij te gast was. Sereen,  met 
respect voor de  aanwezige arch itectuur. 
"Mijn werk is in d ie z in aan het evo lueren 
dat i k  me wil lostrekken van ruimtelijke 
cond it ies. Met deze wand geef ik een 
oriëntering aan, het is een soort van as. 
Eerder  een buiten spel zetten van de 
archictectuur. Het sp iegelende decon
strueert de ruimte wel. Er i s  echter geen 
sprake van pure i llusie. Ik gebrui k  name
l i jk spiegelende fol ie, en die heeft een 
voe lbare material iteit d ie  een echte 
spiegel n iet heeft. Ze creëert een beeld 
dat n iet honderd percent aanwezig is.  
Vooral belangri jk  is  dat i k  een situatie wil 
laten ontstaan waarbij je als toeschouwer 
actief moet zijn. In de wand bevinden zich 
deuren, waardoor je circulerend kan 
passeren .  De achterzijde, de zichtbare 
constructie van de wand, is evenwaard ig 
met de  sp iegelende voorzijde." 
Richard Venlet vertegenwoordigde  d it jaar 
ons land op de Biënnale van Säo Pa u lo. 

Richard Ven/et, © Muhka 
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Als voornaamste werk presenteerde h ij 
een verri jdbare tentoonstell i ngruimte, 
aan de buitenkant volledig verspiege ld. 
Toen a l  had h ij het idee om een reeks van 
kunstenaars bij wijze van spreken mee 
te nemen " in depot". Samen met Bart 
de Ba ere, Li l iane Dewachter en curator 
Moritz Küng heeft Venlet d it concept 
verder  uitgewerkt. "Het resu ltaat" zegt de 
Ba ere "doet denken aan een groepsten
toonstell ing, maar is eerder een nadenken 
over een situatie vanuit  de invalshoek van 
één kunstenaar." 

"Paramount basics (extended)" 
" Ik  probeer d ingen intuïtief te plaatsen, 
zonder te forceren .  Er is zeker sprake van 
verwantschappen. Vaak zi jn het mensen 
waar ik a l  mee samen gewerkt heb." Het 
werk van Venlet treedt in d ialoog met de 
werken van Dirk Braeckman,  Man on de  
Boer, Dany Deprez, Christoph Fink, Geert 
Goiris,  An n Veron ica Janssens, Aglaia 
Konrad, Wiltem Oorebeek, Christophe 
Terlinden,  Koen Theys, Hara ld Thys, joëlle 
Tuerl inckx, Michael Van den Abeele en 
Gert Verhoeven .  De plaats ing van de 
werken, zowel voor a ls achter de wand,  is 
weloverwogen,  zodanig dat het publ iek 
vrij associërend de kans krijgt te ageren. 
Woorden a ls introspectie en introversie 
vallen vaak in  het gesp rel<. 
" Ik  probeer a l  een aantal jaren werken te 
concip iëren, d ie het beeld verru imen dat 
veel mensen van m ijn  werk hebben, a ls 
zou het gebaseerd zijn op een formeel 
denken. De keuze van de  andere kunst
werken heeft daar ook mee te maken . Het 
zijn ook 'basic voorstellen'd ie op formeel 
vlak sterk ponerend z i jn ,  maar dat formele 
overstijgen, en inhoudel i jk ver gaan .  In  
d ie  z in kan je de titel "het overstijgende 
essentiële" ook interpreteren .  
Het spiegelvolume zal een bijzondere rol 
krijgen toebedeeld . Wekelijks zu llen 
daarin verschi llende activiteiten en 
p resentaties plaatsvinden van een aanta l  
Belgische actoren/organ isaties d ie  voor 
het Muhka belangri jk  z i jn .  "Het is geconci
pieerd a ls een volume waarvan de in houd 
en het beeld dat ingebracht worden 
afhankel i jk i s  van derden .  N et a ls het krijt
volume, een zwarte kamer waar krijt l igt, 
en de toeschouwer naar bel ieven iets mag 
tekenen of sch i lderen." 
De omgeving zal vast en zeker i nspirerend 
z i jn .  
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