Bijlage D. : Interviews
Introductie:
Zoals uitgelegd in het onderdeel ‘Methodologie’ van het inhoudelijke rapport, werd voor het
onderzoeksproject een ‘onderzoeksdriehoek’ gehanteerd. Hierbij combineerden de onderzoekers
een exhaustief literatuur- en archiefonderzoek met een zoektocht naar en controle van de eigenlijke
kunstenaarsfilm(s) en -video(‘s) in de archieven van voornamelijk ARGOS en M HKA (ICC), en een
groot aantal interviews met sleutelfiguren uit de kunstscene van de jaren 1970.
Op aanraden van Laura Leuzzi, onder meer onderzoeker voor REWIND Italia en European Women’s
Video Art in the 70s and 80s (EWVA), stelden we aan het begin van het onderzoeksproject een
gestandaardiseerde vragenlijst op (zie beneden).1 Deze vragenlijst peilt naar verschillende
invalshoeken, zoals deze worden gedefinieerd in de afbakening van het onderzoeksproject,
waaronder: de introductie van het medium kunstenaarsfilm en/of -video in België, het netwerk van
individuele kunstenaars, collectieven en/of instituten in België waarin kunstenaarsfilm en/of video
een plek kregen, de verhouding tussen instituut en de off spaces of underground, de verhouding
tussen nationale en internationale kunstenaars in deze media, de aanwezigheid van
productiemiddelen, de publieke reactie/reactie van de kunstwereld op de nieuwe media, de
materiaalkeuze, de aanwezigheid van vrouwelijke kunstenaars in het medium, de definitie van het
medium als kunstwerk an sich/registratie, de relatie tot andere media waarin de kunstenaars
werkten. Naast deze kunsthistorische benadering, bevat elk interview ook de vraag naar presentatie
en de materiaal-technische voorwaarden van de kunstenaar voor presentatie, digitalisering en/of
restauratie. Dikwijls werd dit materiaal-technische aspect ook nog besproken in aparte gesprekken
met de betrokken personen. De geïnterviewden toonden zich steeds bereid om in de toekomst nog
verder te spreken over materiaal-technische zaken en kwesties van rechthebbenden.
Via het eigen archief en de uitgebreide mediatheek in ARGOS, stelden de onderzoekers een lijst op
van te interviewen personen. Onder meer de kunstenaarsmappen die ARGOS bijhield in de loop der
jaren en het papieren archief van De Nieuwe Workshop - de historische ‘voorganger’ van ARGOS boden een schat aan informatie en leidden naar interessante figuren en instellingen zoals Yellow
Now, ICC of Vidéographie. Door eerst met sleutelfiguren als Jacques Charlier, Flor Bex, Robert
Stéphane of Chris Goyvaerts te gaan spreken, werden nieuwe onderzoekssporen gevonden en
werden - alsook via het archief- en literatuuronderzoek - nieuwe ‘te interviewen’ personen aan de
lijst toegevoegd. Tot op heden werden een dertigtal interviews en gesprekken gevoerd. Een heel
aantal personen werden gecontacteerd of getracht te bereiken, maar dat is niet gelukt. Ook zijn een
aantal personen helaas komen te overlijden gedurende het onderzoek, zoals Guy Schraenen en
Philippe Van Snick. Een overzicht van de opgestelde lijst met ‘te interviewen personen’ vindt u
hieronder.
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Skypegesprek met Laura Leuzzi op 2 augustus 2018 met Sofie Ruysseveldt en Dagmar Dirkx.
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Lijst geïnterviewden/te interviewen:

Name

Role

Contacted on

Interview on

Baronian, Albert

Gallery owner

12.06.2019

28.08.2019

Baudson, Michel

Curator

10.09.2018

TRY TO CALL
AGAIN

Beeckaert, Ivan

Production Continental

Passed away

Bekkers, Ludo

Curator/journalist

30.07.2018; recontacted
on 10.12.2018 (mail) and
13.12.2018 (phone)

Becker, Wolfgang

Former director Neue
Galerie Aachen

28.02.2019

21.03.2019

Bex, Flor

Curator/artist

30.07.2018

14.09.2018

Bigot, Gary

Artist

Not reachable

Bohez, Rom

S.M.A.K.

Godart contacted Rom
Bohez

01.05.2019

Borgers, Marc (Groupe
Ruptz)

Artist

8.11.2018

03.12.2018

Botquin, Jean-Michel

Curator, writer

7.02.2019

07.03.2019

Bury, Pol

Artist

Sofie will contact wife of
Pol Bury

Busine, Laurent

Curator

Charlier, Jacques

Artist

30.07.2018

12.09.2018

Convents, Cherica

Artist

15.10.2018

06.11.2018

Copers, Leo

Artist

05.10.2018/18.10.2018

30.10.2018

Courtois, Pierre (Groupe
CAP)

Artist

4.10.2018

14.12.2018

Daled, Herman

Collector

Sofie will contact Herman
for an interview

De Decker, Anny

Curator

18.10.2018

06.12.2018

Debbaut, Jan

ICC/Video/criticus

10.09.2018

23.10.2018

Declercq, Joost

Directeur MDD /
Oprichter Gewad

01.05.2019

16.05.2019

De Cock, Marc

C.I.C.

21.03.2019

05.04.2019

De Gobert, Paul

Artist

25.02.2019, 2.04.2019

De Gobert, Philippe

Photographer

01.03.2019

De Jaeger, Stefan

Artist

18.03.2019

de La Casinière, Joëlle

Artist

August 2019

October 2019
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Deleu, Luc

Artist

30.07.2018

04.09.2018

Dewaele, Daniël

Artist

D'Hondt, Roger

Curator

25.09.2018

31.10.2018

Duchateau, Hugo

Artist

18.03.2019

Dujourie, Lili

Artist

30.07.2018 - recontacted
on 1/10/2018

17.12.2018

Francis, Filip

Artist

Sofie will contact Filip via
Annie Gentils

05.06.2019

François, Charles

Friend of Alain
D'Hooghe - wrote a
book about him

17.01.2019

Gentils, Annie

Curator

19.09.2018

06.11.2018

Géronnez, Alain (Groupe
50/04)

Artist

Passed away

Deceased in 2015

Gevaert, Yves

Curator

12.01.2019

25.03.2019

Gilissen, Maria

Wife Marcel
Broodthaers

Maria asked to put the
questions for her in a
document. Dagmar will
make up a document

02.11.2018

Goeminne, André

Collector

Deceased

Goyvaerts, Chris

Video production

25.09.2018

04.10.2018

Haïm, Claude

Video production

19.02.2019

Wants to e-mail but
no further reply

Hendrickx, Frank

Art historian

09.07.2019

23/24 08/2019

Heyrman, Hugo

Artist/Video production
Continental

30.07.2018

Jacob, Laurent

Curator

25.03.2019

Jungblut, Guy

Yellow Now

05.10.2018

17.10.2018

Laub, Michael

Artist

08.05.2019

04.07.2019

Lennep, Jacques (Groupe Artist
CAP)

12.10.2018

07.11.2018

Leisgen, Michael (Barbara Artist
died in 2017)

28.02.2019

21.03.2019

04.04.2019

Matthys, Bruno

Zoon van Roger
Matthys

Matthys, Danny

Artist

15.10.2018, 15.02.2019

Mesmaeker, Jacqueline

Artist

28.03.2019

Mich, Ludo

Artist

05.10.2018, 08.10.2018

Oosterlynck, Baudouin

Artist

28.03.2019

13.11.2018
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Queeckers, Bernard

Artist

Sofie contacted Bernard
several times by phone,
but no reply yet.

Through Albert
Baronian?

Renwart, Marc

Art historian

26.05.2019

27.06.2019

Robert, Stéphane

Video production

01.10.2018

09.10.2018

Rona, Anne Marie

Critic/Gallery owner

Roquet, Maurice

Artist

25.02.2019

/

Schauenberg, JeanClaude

Founder of Groupe
IMPACT (Lausanne,
Switzerland)

04.04.2019

09.04.2019

Schraenen, Guy

Artist, publisher

4.11.2018

Deceased on
20.11.2018

Steylaerts, Roger

Artist

8.11.2018, 25.02.2019

Van Broeckhoven, Greta

Critic/Former employee 17.01.2019, 6.02.2019,
ICC
26.05.2019

13.08.019

Van Cauwenberge,
Geneviève

Les Jeunesses
4.03.2019, 27.05.2019
artistiques de Wallonie /
Vidéo ? Vous avez dit
vidéo ?

03.07.2019

Vandaele, Fred

Artist

31.10.2018

08.11.2018

Vandemoortele, Christine

Artist

28.03.2019

E-mail
correspondance

van Dijck, Ger

Artist/Founder AGORA
Maastricht

02.05.2019

05.07.2019

Van Herck, Frank

Artist

30.01.2018

12.04.2019

Van Orshoven, Lu

LUVOX

17.01.2019

22.02.2019

Van Snick, Philippe

Artist

08.10.2018/27.11.2018,
25.02.2019 (wife)

Deceased on
07.07.2019

Vranckx, Frank

Artist + video art
director Nieuwe
Workshop

11.02.2019

07.02.2019
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Werkwijze
De gestandaardiseerde vragenlijst diende telkens als uitgangspunt voor de interviews, maar werd
grondig aangepast na archief- en literatuuronderzoek dat vooraf ging aan elk interview (en nadien
ook weer geverifieerd werd met archief- en literatuuronderzoek), alsook het bekijken van de werken
die de sleutelfiguren al dan niet hebben gerealiseerd in de jaren 1970. Afhankelijk van de
geografische kunstscene van de sleutelfiguur, werd ook dieper ingegaan op de mogelijkheden voor
kunstenaarsfilm- en video in die specifieke regio. De vragenlijsten werden steeds bijgehouden op de
Google Drive, zoals vermeld in het gedeelte ‘Methodologie’.
Elk interview werd opgenomen met professionele audio-apparatuur en is opgeslagen op de servers
van ARGOS. Deze interviews bevatten een schat aan informatie over de desbetreffende periode
1969-1981 en kunnen dan ook dienen ter raadpleging van toekomstig onderzoek. Van alle interviews
werden er 17 getranscribeerd. Een groot gedeelte hiervan werd gerealiseerd door Maryse
Tastenhoye, in het kader van haar stage Kunstwetenschappen voor de Vrije Universiteit Brussel.
Maryse hielp ook af en toe bij de voorbereiding van de vragenlijsten en kleine opzoekingen in de
ARGOS- en BOZAR-archieven. De overige interviews werden getranscribeerd door verschillende
studenten Kunstwetenschappen en Communicatiewetenschappen van de VUB, de ULB en de
Universiteit Luik onder het statuut van vrijwilligerswerk. Ook deze transcripties bevinden zich op de
Google Drive. Van de ruwe transcripties werden 14 interviews geredigeerd en 5 Franstalige
interviews vertaald naar het Nederlands (Robert Stéphane, Jacques Charlier, Jacques Lennep, Guy
Jungblut en Marc Borgers) omwille van hun informatie. De overige interviews kunnen in de loop van
de volgende jaren ook nog verder worden geredigeerd en eventueel vertaald. De informatie in deze
interviews werd echter wel verwerkt in de rapporten of staat ter beschikking voor analyse in de
volgende fasen van het onderzoeksproject. De vertaling van de Franstalige interviews werd
uitgevoerd door Geert Van Der Hallen. Na verschillende vertalers te hebben benaderd, bleek zijn
kennis het grondigst. Daarom werd beslist om hem te engageren voor dit onderzoeksproject. De
geredigeerde, vertaalde transcripties kan u terugvinden in lijst A. Uiteraard zullen deze interviews
nog publiek toegankelijk worden gemaakt in de derde fase van het onderzoek en onderdeel vormen
van het ontsluitingsgedeelte naar zowel een gespecialiseerd als een breder, geïnteresseerd publiek.
Naast de interviews, voerden de onderzoekers ook een aantal gesprekken die eerder dienden ter
verduidelijking, voor de zoektocht naar andere onderzoekssporen. Niet alle gesprekken werden
opgenomen via audiorecorder, maar zijn ter verduidelijking wel opgenomen in een aparte lijst (lijst
B.). Sommige kunstenaars wilden ook liever niet dat de interviews werden opgenomen. Van die
gesprekken bestaan geschreven nota’s van de onderzoekers op de Google Drive.
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Video-interviews:
Aanvankelijk rijpte het idee om alle interviews ook visueel te registreren. Het idee van Jan Debbaut
om in de jaren 1970 alle belangrijke figuren in het ICC ook met video te registreren - en dat helaas
nooit is uitgevoerd - had hier een mooie weerklank in gekregen. Maar al gauw werd duidelijk dat de
combinatie van audioregistratie, het stellen van vragen en het gesprek aangaan met de
sleutelfiguren, én het visueel registreren een te complex gegeven zou worden. Bovendien kan een
camera ook sommige geïnterviewden afremmen of afschrikken om bepaalde informatie te delen: ze
worden geïntimideerd door de camera of zijn meer bezig met de manier waarop ze overkomen dan
met de feitelijke informatie.
Om die reden werd er beslist om op basis van de auditieve interviews een aantal geschikte
kandidaten te vinden om een volledig audiovisueel document mee op te nemen. De sleutelfiguren
waren hierbij Chris Goyvaerts, oud-cameraman en technicus voor het ICC en Continental Video; Flor
Bex, oud-directeur van het ICC en M HKA; Guy Jungblut, galerist en uitgever voor Yellow Now en
initiatiefnemer van “Propositions d’artistes pour un circuit fermé de télévision” in 1971; Jacques
Charlier, kunstenaar en videast; Jacques Lennep, kunstenaar en stichtend lid van Groupe CAP. We
kozen hen om hun narratieve kwaliteiten, alsook om de ruime kennis die ze bezitten over het
ontstaan van de vroege kunstenaarsfilm en -video en de kunstscene in België in de jaren 1970.
Het doel van deze video-interviews is tweevoudig. Enerzijds heeft ARGOS de ‘rushes’ ter beschikking
als onderzoeksmateriaal voor toekomstig onderzoek. Op die manier zijn ze vergelijkbaar met de
ruwe transcripties van de auditieve interviews. Anderzijds worden de interviews gemonteerd tot één
film, die voor zowel een gespecialiseerd als een breed publiek de opkomst van de kunstenaarsfilm en
-video schetst in België en zowel in de tweede als derde fase van het onderzoek kan gebruikt worden
ter verspreiding en ontsluiting van de onderzoeksresultaten.
Werkwijze:
Er werd op zoek gegaan naar een team dat de videoregistraties kon verzorgen en kon instaan voor
zowel de opname-apparatuur, de eigenlijke opnames, het scenario, de montage (en de
postproductie). De volgende personen en bedrijven werden gecontacteerd:
-

Quentin D’Haeye (BEEHIVED Media)
Philip Swennen (87 Seconds)
Nick Van Der Vel & Lucas Denuwelaere

Op basis van inhoudelijke passie en engagement voor het project, alsook de goedkoopste offerte,
werd geopteerd om te kiezen voor het jonge team van Nick Van Der Vel & Lucas Denuwelaere. De
onderzoekers voerden verschillende gesprekken met hen over hun visie op het project en de
videoregistraties, de verhouding hiertussen alsook de opzet en het verwachte resultaat. Sofie
Ruysseveldt en Dagmar Dirkx stelden samen met Erien Withouck verschillende scenario’s op, zodat
het verhaal van de vroege Belgische kunstenaarsfilm en -video duidelijk werd. Op voorhand werden
de vragen doorgespeeld aan de betrokken figuren Bex, Goyvaerts, Lennep, Jungblut en Charlier. Ook
werd er nagegaan welk archiefmateriaal ter illustratie kon dienen en het ook voor de leek visueel
interessant kon worden gemaakt. Fragmenten van verschillende kunstenaarsfilms en/of -video’s
werden geselecteerd en gemonteerd ter illustratie. Op die manier hopen we met deze
videoregistraties het onderzoeksproject als het ware ‘tot leven te wekken’ en de interesse aan te
wakkeren bij het brede publiek. Verschillende screenings worden - zowel binnen als buiten ARGOS gepland in de tweede en derde fase van het onderzoek en dienen ook als aankondiging van de derde
ontsluitingsfase.

6

Guy Jungblut

Jacques Charlier

7

Gestandaardiseerde vragenlijst:

1. Hoe bent u in contact gekomen met het medium video/film (als artistiek medium)?
2. Hoe heeft u toegang gekregen tot productiemiddelen? (Kopen; huren; productiestudio;
lenen; ...)
3. Hoe heeft u het type formaat bepaald? (U-Matic, Super 8; 16mm; ...)
4. Wat is de relatie tussen het medium en de inhoud?
5. Hoe ziet u video/film in relatie tot uw andere kunstwerk/oeuvre (inhoudelijk)? In relatie tot
de andere media in uw oeuvre?
6. Hoe belangrijk is/was het medium video/film in uw carrière/oeuvre?
7. Kende u andere kunstenaars die met video/film te maken hadden? Wat was uw relatie met
hen? Waren er veel netwerken rond het medium? Heeft u samengewerkt met andere
kunstenaars?
8. Waar heeft u de kans gekregen om uw video/filmwerk te tonen?
9. Wat waren de reacties op uw videowerk? Wat was de algemene houding ten opzichte van
het medium in je netwerk / België /....? (Bijvoorbeeld: tijdschriften; kritische recensies; ....)
10. Wie/wat beïnvloedde uw video/filmwerk? Waar haalde u inspiratie uit? Andere
kunstenaars/milieu/omgeving /.....
11. Wat is de relatie tussen uw werk en de kunsthistorische canon?
12. Wat is de relatie tussen de camera en het lichaam/de ruimte/het onderwerp/het object/...?
13. Wat is de rol van geluid? Tekst? Voice-over?......
14. Hoe werden de werken oorspronkelijk geïnstalleerd? Hoe moeten de werken geïnstalleerd
worden met hedendaagse spelers /.....?
15. Bent u beïnvloed door bepaalde theorieën? (Marshall McLuhan, communicatietheorie,
Feministische Theorie, ...?) Beschouwt u uw werk op een of andere manier als activistisch?
16. Wat is de relatie van het medium met de kijker/bezoeker/deelnemer/...?
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Lijst A.: Getranscribeerde, vertaalde en geredigeerde interviews met hier toegevoegde
transcripties
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

04/09/2018: Interview met Luc Deleu te Antwerpen
12/09/2019: Interview met Jacques Charlier te Luik
14/09/2018: Interview met Flor Bex te Antwerpen
04/10/2018: Interview met Chris Goyvaerts, te Antwerpen
09/10/2018: Interview met Robert Stéphane te Luik
17/10/2018: Interview met Guy Jungblut te Crisnée
23/10/2018: Interview met Jan Debbaut te Temse
30/10/2018: Interview met Leo Copers te Wetteren
31/10/2018: Interview met Roger D’Hondt te Aalst
07/11/2018: Interview met Jacques Lennep te Lasne
03/12/2018: Interview met Marc Borgers te Brussel
17/12/2018: Interview met Lili Dujourie te Lovendegem
21/03/2019: Interview met Michaël Leisgen te Aachen
12/04/2019: Interview met Frank Van Herck te Antwerpen

Lijst B.: Gesprekken en overige interviews
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

06/11/2018: Interview met Cherica Convents te Antwerpen
08/11/2018: Gesprek met Alfred Vandaele te Gent
13/11/2018: Interview met Ludo Mich te Antwerpen
06/12/2019: Interview met Anny De Decker te Antwerpen
14/12/2018: Gesprek met Pierre Courtois te Sorinne-la-Longue
07/02/2019: Interview met Anne-Marie Rona te Brussel
22/02/2019: Interview met Lu Van Orshoven, Flor Bex en Hans Marten te Antwerpen
07/03/2019: Interview met Jean-Michel Botquin te Luik
21/03/2019: Interview met Wolfgang Becker te Aachen
25/03/2019: Gesprek met Yves Gevaert te Brussel
04/04/2019: Gesprek met Danny Matthys te Gentbrugge
05/04/2019: Interview met Mark De Cock te Gent
01/05/2019: Gesprek met Rom Bohez te Gent
16/05/2019: Interview met Joost Declercq te Deurle
5/06/2019: Interview Annie Gentils en Filip Francis te Antwerpen
7/06/2019: Gesprek met Marc Renwart te Fexhe-le-Haut-Clocher
03/07/2019: Interview met Geneviève Van Cauwenberge te Brussel
04/07/2019: Interview met Michael Laub te Brussel
05/07/2019: Interview met Ger van Dijck te Maastricht
02/08/2019: Gesprek met Peter Beyls te Kemzeke
13/08/2019: Gesprek Greta Van Broeckhoven te Brussel
28/08/2019: Interview met Albert Baronian te Brussel
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1. Interview met Luc Deleu (kunstenaar) - 04/09/2018
Door Sofie Ruysseveldt (SR) & Dagmar Dirkx (DD)
Luc Deleu is conceptueel kunstenaar. In 1970 richtte hij het stedenbouwkundige bureau T.O.P. Office
op. Ook werkte hij mee aan de Continentale Film- en Videotoer in 1973 en was hij betrokken bij de
Artworker Foundation, het ICC en Galerie Vacuum in Antwerpen.
DD: Hoe kwam u precies in contact met het medium film? En met het medium video?
LD: Allereerst ben ik zeker geen film- of videokunstenaar. Wel maakten wij deel uit van een
democratisering waarin Super 8 film een rol speelde. Dat was een simpel medium: het ging om
filmpjes van slechts drie minuten. Dan is het natuurlijk logisch dat je daarmee experimenteert. Maar
eigenlijk hield ik toch meer van fotografie. Met film moet je namelijk ook nog met allerlei andere
dingen bezig zijn.
Wat video betreft, waren wij de eerste generatie die van video hoorde. Dat was een heel speciaal
iets in die tijd. Enkel het ICC bezat een camera die je kon uitlenen. Samen met Filip Francis, Georges
Smits en een paar andere mensen zetten we de camera aan en vaak gebeurde er niets. Dan zetten
we hem maar weer terug af. Dan gebeurde er weer van alles, en moesten we de camera haastig
terug opzetten! (lacht) Ja, dat was toch een heel eigenaardig medium. Wat mij betreft waren video
en film maar bijzaak. Het beste wat ik er zelf mee heb gemaakt, is een video van een open haard –
maar die zal niet meer bestaan.
SR en DD: Jawel, die bestaat nog.
LD: Ah ja? Ik was daar heel kwaad over. Ze hadden de video voor mij opgenomen in het ICC, en voor
mij was het uiteraard logisch dat zij die open haard ook met klank zouden opnemen, maar dat was
niet gebeurd. Wanneer ik zei: “Dat had eigenlijk met klank moeten zijn,” antwoordden zij: “We gaan
er brittage over zetten.” Dat vond ik echt niet kunnen. Verder heb ik nog een video gemaakt van een
aquarium.
SR: Ja, ook die video bevindt zich in het archief van het ICC. Ze hebben deze nu gedigitaliseerd.
Ook in onze collectie zitten er een aantal werken – ook samenwerkingen – van u. Toch vinden we
nergens meer informatie terug over die open haard en het aquarium die we in het archief van het
ICC vonden.
LD: Ze werden gemaakt voor een tentoonstelling samen met Filip Francis en Wout Vercammen in De
Warande in Turnhout. Annie Gentils was er toen curator – ik weet niet of dat woord toen al werd
gebruikt. De video van de open haard en de video van het aquarium zijn voor die tentoonstelling
gemaakt.
DD: En wat was het idee achter die video’s?
LD: Het idee was gewoon een video van een open haard en een video van een aquarium. Ik dacht
dat het iets heel commercieel kon zijn, en dat was het ook. Nadien is dat allebei commercieel
uitgebracht.
SR: Zijn Aquarium en Open Haard afzonderlijke werken?
LD: Dat zijn twee afzonderlijke werken, ja. Er bestaat zo’n tekeningetje van een tv die in een open
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haard gezet is, met daarrond een marmeren schouw.
SR: Gebruikte u telkens het cameramateriaal van het ICC of bezat u zelf ook een camera?
Luc: Ja, het was met het materiaal van het ICC dat wij video’s maakten. Dat was de enige plek waar
we een camera ter beschikking hadden en eigenlijk wisten zij zelf ook niet wat ze ermee moesten
doen. Flor Bex maakte trouwens ook video’s…Volgens mij had hij een schuilnaam?
SR: Hubert Van Es.
LD: Hubert Van Es, ja. Misschien maakte hij in Antwerpen toch een van de eerste videoperformances. Daarmee bedoel ik een performance zoals men die voor ogen had in video. Meestal
betekent dat: iets heel erg vervelend opnemen, en dan heb je een performance.
DD: En hoe zag u dan die verhouding tussen video en performance?
LD: Ik zag geen verband tussen de twee. Sinds men begon met performance op te nemen, ben ik
afgehaakt met video. En dat omwille van verschillende redenen: ten eerste vond ik andere dingen
die met video werden gecreëerd veel interessanter. Ten tweede werd je verplicht om naar video te
kijken, zonder dat je wist hoe lang je moest kijken. Nu begrijpt men meer dat ze dit erbij moeten
vermelden. (lacht) Maar ze begrijpen nog steeds niet dat ze ook moeten aanduiden waar je ergens
zit in de video, dat zou al veel helpen.
Ik heb video nooit een medium voor een museum gevonden, vandaag nog altijd niet. Ik wil gerust
naar performances kijken, maar dan in mijn sofa thuis. Zodat ik me comfortabel kan voelen, zonder
allerlei dingen die storen tijdens het kijken. Daarvoor ga ik niet naar een museum. Ook voor een
computer wil ik nog wel naar performances kijken.
SR: Indien u uw eigen videowerken zou moeten omschrijven, zou u dat dan experimenten
noemen?
LD: Ik ben opgeleid als architect, en dus maakte ik twee ‘huiselijke’ video’s. Vandaag is het veel beter
om een scherm met een open haard te hebben, want je mag geen open haard meer aansteken.
Misschien is dat wel terecht, maar er zijn volgens mij belangrijkere dingen die je niet meer mag
doen. Een aquarium mag je ook al niet meer hebben, want ‘ocharme die visjes’. Eigenlijk hadden we
voor de eerste keer digitale interieurobjecten in het interieur gebracht. En ik vond ook dat het
grappig was.
SR: Wij hebben ook gelezen dat u in 1973 samen met Hugo Heyrman en Filip Francis mee de
Continentale Film- en Videotoer (waarbij experimentele films en video’s in een bus werden
vertoond, n.v.d.r.) opgestart hebt. Klopt dat?
LD: Ja, maar ook daar ben ik afgehaakt. Filip (Francis, n.v.d.r.) en Hugo Heyrman hebben dan samen
de bus afgewerkt. Eigenlijk heeft dat nooit een hoge vlucht genomen.
SR: Hoe is het idee voor die bus ontstaan?
LD: Dat idee is ontstaan omdat we op dat moment de Artworker Star (tijdschrift van o.a. Hugo
Heyrman, Filip Francis e.a., n.v.d.r.) aan het drukken waren. Ik was tijdens de druk bezig met een
soort ‘drijvende universiteit van Antwerpen’, de ‘mobile medium University’. Ik wilde dat in die
editie van de Artworker Star publiceren, dat idee van ‘mobiele architectuur, mobiele cinema’. Maar
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daarna ben ik afgehaakt, want ik zag mobiele architectuur eigenlijk als iets anders.
SR: Hoe werden – voordat u bent afgehaakt – precies kunstenaars of films geselecteerd (voor de
Continentale Filmtoer, n.v.d.r.) ?
LD: Wie zich toevallig in de kennissenkring bevond, en wie zich wilde aansluiten, kon dat ook. Het
speelde zich allemaal af binnen het milieu van kunstenaars die elkaar kenden. Regelmatig werden
mensen gevraagd of ze mee wilden doen. Eigenlijk werd daar weinig over nagedacht: het was een
ongelooflijk naïeve tijd. Dat was na mei ’68. Ik weet dat het heel belachelijk klinkt, maar eigenlijk
wist niemand echt goed wat te doen met een bepaalde vrijheid die gecreëerd was na mei ’68.
Tegelijkertijd was het voor de meesten wel een heel geëngageerde tijd, natuurlijk.
DD: Zagen jullie video dan ook als een soort activistisch medium? Of betekende het voor jullie
vooral gewoon een medium ter registratie, bijvoorbeeld van bepaalde acties (of happenings,
n.v.d.r.)?
LD: Ooit benoemde iemand die een tekst voor me schreef Luc Deleu als ‘activist’. Maar dat wil ik
niet. Ik word niet graag als activist bestempeld: het doet me altijd aan de Vlaamse beweging tijdens
de oorlog denken. Activisme heeft voor mij zo’n rare bijklank. Maar ik denk dat ik wel deed wat ik
dacht dat ik moest doen. En ik zei wat ik dacht.
DD: Vanuit de Artworker Foundation was er altijd wel al interesse voor film en video. Die interesse
startte al vrij vroeg?
LD: Nee, eigenlijk is dat pas begonnen terwijl we de Artworker Star aan het drukken waren. Pas
tijdens de derde editie dan nog. Bij de eerste editie heb ik mee gedrukt, maar aan de tweede editie
heb ik niet meegewerkt. We moesten steeds rondrijden voor allerlei materiaal. Tijdens de solden
kochten we dan in de fotowinkel zo’n Super 8-camera voor tien frank, bij wijze van spreken. Zo’n
cameraatje kostte minder dan het filmpje zelf!
Ik vond het erg plezant om met fotografie te werken. Maar zo’n 6x6-fotografie was erg duur. Ik kon
dat niet betalen. Toch wilde ik absoluut daarmee werken. Op die manier verkreeg je als resultaat
een vierkant en moest ik niet op voorhand kiezen of ik de camera recht of plat moest houden. Ik had
al geen geld, dus ik was erg zuinig op die filmrolletjes. Maar een Super 8-camera gaf je de
mogelijkheid om je ‘leeg te fotograferen’: eigenlijk zag ik dus de Super 8-filmpjes als een vorm van
fotografie. Maar ik wist nog niet dat je er niets op kon zien. Ik dacht dat het resultaat even goed zou
zijn als een 6x6-foto. Maar wanneer je het projecteerde, zag het er in het donker eigenlijk wel goed
uit.
DD: Werd in de galerie Vacuum van Filip Francis rond video of film gewerkt?
LD: Nee, video bestond dan nog niet. Film wel, maar enkel Super 8 en dat was meer om de familie te
filmen als je op reis bent, hé. Daar werd toen nog niet zo snel aan gedacht, om daar iets mee te
doen. Op dat moment had je ook nog geen ‘performances’, maar wel happenings.
Hoe noemde het? Arthur? Ja, Arthur. Daar is een video van gemaakt. (Luc Deleu bedoelt ‘Arthur is
Fantastic’ van de experimentele filmmaker Ludo Mich, n.v.d.r.) Wie eigenlijk wel – en nogal
professioneel – met een 16mm-camera werkte, was Ludo Mich. Hij heeft die performance met
Arthur hier (in de galerie Vacuum, n.v.d.r.) opgenomen.
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DD: In de Film Club Situations zien we dat er stickers van de ‘Koninklijke Filmgroep’ op auto’s
worden geplakt. Wie maakte nog deel uit van de groep?
LD: Ah, maar dat was om geen boete te krijgen als je slecht geparkeerd was. (gelach) Filip Francis en
Hugo Heyrman maakten er deel van uit en Georges Smits ook wel, ja. Die had ook een cameraatje in
de solden gekocht.
DD: Was Wout Vercammen er ook mee bezig?
LD: Nee, die heeft dat nooit gedaan, denk ik. Dat kan ik me alleszins niet meer herinneren. Hij was –
vond ik – eigenlijk de meest ernstige van alle mensen waar ik toen mee samenwerkte. Hij was het
meest ‘ernstig’ aan het schilderen.
DD: Kwam die interesse van de Artworker Foundation voor film en video ook voort uit de
experimenten van anderen, misschien ook internationale kunstenaars?
LD: Dat zal wel. Made in Belgium toujours en retard.
DD: U heeft ook deelgenomen aan de Inktpot met de Nieuwe Koloristen: dat werd ook gefilmd.
Ging het om een eenmalige actie? Hoe was u betrokken bij de Nieuwe Koloristen?
LD: De galerie was in die tijd nog open, denk ik. Een aantal mensen liepen daar binnen en buiten en
kwamen ooit vragen: “Willen jullie niet meedoen met de Nieuwe Koloristen?” Ik herinner me dat we
dan voor de eerste actie ‘s ochtends vroeg opstonden. Tegelijk was het ook maar een naïef,
belachelijk project. Het was in de buurt van waar Panamarenko nu woont; in die straat was er een
soort evenement of festival. De Nieuwe Koloristen gingen dan in de straat een regenboog schilderen.
Het was heel simpel, zij hadden gieters gemaakt met water en kleurstof in: je moest dan op straat
lopen en die gieters laten leeglopen. Eigenlijk was dat niet de beste happening.
Maar daarna kwam er in Koksijde de Inktpot. Ik heb veel jeugdherinneringen aan Koksijde: voor mij
was het altijd feest als we daarheen gingen, mijn grootouders hadden daar ook een
appartementsblok voor de familie. De zee was geen dorp, en dus voelde ik me heel hard verbonden
met Koksijde. Er bevonden zich schietnesten (een soort bunker, n.v.d.r.); ik wist die liggen in de
bunkers. Al toen ik klein was, zag ik daar een inktpot in.
DD: Was het registreren op video dan gewoon een idee dat op het moment zelf ontstond?
LD: Dat was Super 8, hé. Wij hadden die cameraatjes gewoon. (lacht)
DD: Werd het geregistreerd met het oog op ‘dan hebben we dit ook voor later’?
LD: Dat speelt altijd mee als je een camera gebruikt.
SR: Wie filmde dat dan?
LD: Ik denk dat het meer een montage van verschillende camera’s was, maar eigenlijk weet ik dat
niet meer zeker.
SR: Achteraf hebben jullie iets dergelijks niet meer gedaan?
LD: Nee, dan is het stilgevallen. We hadden zeker geen ideeën meer? (lacht)
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SR: Ziet u Inktpot als een gezamenlijk werk?
LD: Ik denk dat elk werk een gezamenlijk werk is. Dat geldt ook voor de geschiedenis. Behalve
misschien de schetsen van Rubens of Le Corbusier. Maar daarbuiten gaat het altijd om gezamenlijk
werk. Ik was veel liever gekend geweest als T.O.P. Office dan als Luc Deleu. Dat was niet om een
schuilnaam te hebben, maar omdat ik vond dat iedereen die ermee te maken had ook T.O.P. Office
is. Vandaar dat ik het meer als een firmanaam wilde laten klinken. Niet zoals ‘The Beatles’ of zo.
DD: Werd er in uw kringen veel gepraat of gediscussieerd over het medium film, en dan later over
video? Bijvoorbeeld met Georges Smits of met Filip Francis?
LD: Nee, we projecteerden wel wat we hadden gefilmd. Over gediscussieerd? Nee, nee, we waren
allemaal autodidacten. Filip was opgeleid als schilder, net als Mich (Ludo, n.v.d.r.) Ik was als architect
opgeleid. Wout Vercammen dan weer als letterzetter. Hugo Heyrman ook als schilder. Het was de
periode waarin dat kunst is ‘opengespat’ en waarin kunstenaars probeerden andere middelen te
gebruiken: alle middelen tegelijkertijd. Ik denk dat film en video in die atmosfeer moeten worden
gesitueerd.
SR: Waren er dan andere plekken in Antwerpen of in België, ik denk aan galerijen of musea, (waar
film en video een podium kregen, n.v.d.r.) ?
LD: Galerijen kwamen toen nog niet in the picture. Behalve Wide White Space in Brussel, en
Yellow Now. Ik vergeet er nog een paar, maar eigenlijk bestonden galerijen nog niet zoals nu. Ze
waren er wel, maar ze bestonden voor de oudere generatie artiesten. Toen waren er te weinig,
vandaag zijn er te veel.
DD: Werden films dan vaak bij elkaar in de huiskamer getoond?
LD: Ja, hier beneden in Vacuum, hé. (Luc Deleu woont op de Cogels Osylei, waarin vroeger ook
Vacuum huisde, n.v.d.r.)
DD: Werden die vertoningen enkel onder kunstenaars georganiseerd of kwam er ook een publiek
naartoe?
LD: Neen, dat was onder ons. Ik denk niet dat wij dat vrij ernstig namen. Video namen we al wat
meer ernstig, want daar zat klank op.
DD: Hoe was de houding van de pers, de critici of de kunstwereld in het algemeen ten opzichte van
film en/of video in de kunst?
LD: Dat liep toen nog heel erg uiteen. Je had diegenen die films bekeken en er alles van wisten of je
had mensen die schilderijen bekeken en daar alles over wisten. Maar plots ontstond er dan een
nieuwe groep die van alles tegelijkertijd deed, en dan ook in van alles geïnteresseerd was.
Panamarenko en Hugo Heyrman hadden een beetje de lijnen uitgezet met hun happenings. Dat werk
van Panamarenko was echt wonderlijk toen. Nu is dat kunst.
DD: Wat is volgens u de reden dat er zo weinig over uw films en video’s is geschreven?
LD: Omdat het nooit op die manier, als werken op zich, gepresenteerd geweest is.
DD: Later in ’78 en ’79 heeft u nog eens samen met Wout Vercammen en Filip Francis Super
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Position gemaakt. Wat was hiertoe de aanleiding?
LD: De aanleiding was de tentoonstelling in De Warande. Het was eigenlijk totale waanzin. Als je écht
Super Position wil doen, dan doe je dat niet met drie voor een camera om zo proberen over elkaar
heen te geraken; dan doe je dat in een studio. Het was een naïeve, maar vrolijke tijd.
SR: We hebben nog een aantal vragen over werken die zich in ons archief bevinden, maar waarbij
een aantal zaken niet helemaal duidelijk zijn. Onder andere Dagboek uit 1972, kan u daar iets
meer over vertellen? (Een paar stills worden getoond, n.v.d.r.)
LD: Ik denk dat het om 6 dia’s gaat die op erbarmelijke manier op video gezet zijn. Maar het ging
toen niet anders: wij hadden daar het verstand én de middelen niet voor.
SR: We hebben ook Film Club Situations in ons archief. Onze vraag was eigenlijk: gaat het om twee
aparte werken of één werk?
LD: Ja, ik vermoed dat het zomaar dingen zijn die aan elkaar werden geplakt. Ik denk dat, als dat iets
werd, de naam er achteraf werd opgeplakt.
SR: Het is niet zo dat het om twee afzonderlijke werken gaat? Ergens ontstond er bij ons
verwarring: de twee zitten bij ons bij elkaar maar we vroegen ons af of het niet ging om twee
aparte werken die op één band stonden.
LD: Daarvoor zou ik ze moeten bekijken. Ik denk dat het om filmend fotograferen ging. Er zijn er nog
een paar anderen. Zo is er ook een heel paranoïde filmpje met de politie. (Luc Deleu doelt op het
werk ‘Politie’, n.v.d.r.)
SR: Ja, die zit er ook bij. En Show.
LD: Ah ja, het is spijtig dat die zonder klank is.
SR: Van die tentoonstelling in De Warande bestaat er een soort compilatie tape bij ARGOS. Daarop
is het eerste deel Museum voor kapotte kunst. Dat is van jouw hand. Daarna volgt de
tentoonstelling in De Warande zelf: dat gaat eigenlijk om Filip Francis die de tentoonstelling in
opbouw toont met legoconstructies en op de achtergrond is muziek van Kraftwerk te horen. Dan
heb je een derde deeltje: Super Super Position en dat is eigenlijk de making-off van Super Position.
Maar de audio loopt over de hele video door: dus vroegen we ons af of dit als één werk moet
beschouwd worden? Hebben jullie dit samen gemaakt?
LD: Dat is heel moeilijk te zeggen, omdat er veel postproductie op zit. Ik weet dat ik daar die
tentoonstelling heb opgebouwd. Ik weet hoe die legoconstructie eruit zag, ik weet wat Filip en Wout
daar hebben gedaan. Daar zal wel gefilmd zijn geweest. Maar hoe? En wie? Ik denk dat de camera
soms wel werd doorgegeven.
SR: Op het ‘boven-niveau’ noemt dit werk ‘Deleu – Francis – Vercammen’. We vroegen ons af of
dat in het kader van die tentoonstelling of achteraf is gemaakt? Had het werk een specifieke titel
of werd het gewoon in het kader van de tentoonstelling getoond?
LD: Ja, ik denk dat het voor die tentoonstelling was. Dat werd gefilmd als een souvenir. Dat was niet
zoals nu, hé. Nu moet je een plan hebben, een portfolio, een businessplan. Er waren toen al
kunstenaars met een businessplan, maar niet in België. Toen nog niet. Misschien Panamarenko,

15

maar dat was ook geen echt ‘business plan’. Hij is wel gewoon een slimme mens.
SR: We lazen ook dat u als jonge architect tussen ’71 en ’78 een collageboek had dat ‘Tribune’
heette, waarvan u het idee had om het op VCR uit te brengen?
LD: Dat is gebeurd, hé.
SR: Heeft u ook deelgenomen aan videoregistraties van andere kunstenaars in die periode? Dan
denk ik bijvoorbeeld aan Solo for Tumbling Woodblocks van Filip Francis?
LD: Ja, Filip was als mijn broer. Bij anderen was ik ook wel aanwezig, maar dat ben ik vergeten. Ik
kende Filip Francis al sinds de tweede kleuterklas. Hij was opgeleid als schilder, en we kenden elkaar
als broers. Dat heeft er wel deels voor gezorgd dat ik in dat kunstcircuit ben gerold. In Sint-Lukas was
architectuur en schilderkunst wel gescheiden, maar bevond het zich toch in één gebouw. Behalve
Filip kende ik daar Georges Smits en Frans Van Roosmaelen. Daarna ben ik hier komen wonen,
wanneer het beneden leeg kwam te staan is Filip daar Vacuum begonnen. Daardoor ben ik
automatisch in het Antwerpse kunstcircuit gerold. Vacuum vergemakkelijkte de contacten, je kwam
er veel mensen tegen.
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2. Interview met Jacques Charlier - 12/09/2018
Door Dagmar Dirkx (DD) & Sofie Ruysseveldt (SR)
Jacques Charlier is beeldend kunstenaar en een van de Belgische pioniers van de kunstenaarsfilm- en
video. Ook verwerkte hij zijn werk voor de STP (Service Technique Provinciale) in Luik vaak in zijn
beeldende kunst. Hij stelde in 1971 de ‘Collectieve Film voor de Biënnale van Parijs’ samen. Hij werkte
voor zijn film- en videoproducties samen met onder meer het ICC in Antwerpen en Vidéographie in
Luik.
DD: Hoe bent u in contact gekomen met het medium film? En met video? Hoe is het allemaal
begonnen met video in België?
JC: Daar valt veel over te vertellen. In 1969 maakte ik een eerste film, Canalisations souterraines, op
Super 8. Ik hoorde mensen wel eens praten over video, maar dat was erg duur in die tijd. Het ging
tenslotte om Sony. Ik zag pas echt in wat de mogelijkheden van video waren toen ik een bezoekje
bracht aan Gerry Schum in Düsseldorf. Hij was de spil. Schum had een galerie in het centrum van
Düsseldorf (Fernsehgalerie Gerry Schum (1968-1970) en Videogalerie Schum (1971-1973), n.v.d.r.). Ik
geloof dat daar een expo plaatsvond die Prospect heette, georganiseerd door Konrad Fischer. Heel
de kliek rond Gerry Schum was daar. Er waren films te zien van Andy Warhol, onder andere. In die
tijd was Düsseldorf de stad waar alles gebeurde. Iets later bracht ik een avond door met – we waren
al vrienden in die tijd – Robert Stéphane, die toen directeur van de RTBF was. Ik legde hem uit dat hij
die video-expo in Düsseldorf absoluut moest zien. “Ik ben onlangs Broodthaers tegengekomen op de
trein en hij zei me net hetzelfde. Kom, we gaan”, antwoordde hij. We zijn er toen twee dagen
gebleven en hij zag allerlei interessante dingen. Op de terugreis met de trein zei hij: “Ik ga proberen
er in Luik iets mee te doen, het is geweldig, het is de toekomst.” Vervolgens heeft hij Vidéographie
op poten gezet.
Er speelde nog een factor, die zowat iedereen vergeten is. Michel Baudson en Yves Gevaert hebben
in het Paleis voor Schone Kunsten in Brussel ook nog video’s geproduceerd. Ik heb er daar nog één
gemaakt samen met Philippe De Gobert, geloof ik.
SR: Art & Music?
JC: Neen, ik denk dat het een andere video was. Michel Baudson heeft er zeker een paar gemaakt
met kunstenaars. Enfin, ik ga voort. Ik had nauwe banden met Fernand Spillemaeckers (stichter van
de galerie MTL, n.v.d.r.). Hij was hier de contactpersoon van Gerry Schum, en wij hebben de films
van Schum effectief voorgesteld bij de RTBF. Op dat moment kocht ook Lili Dujourie videomateriaal
aan en begon ze films te maken. Zo is het allemaal een beetje begonnen.
Het is interessant om te weten dat wij, in de jaren 1960, commerciële illusies hadden. We dachten
dat we dupliceerbare producten konden maken, zoals cd’s. We zouden werken maken die konden
worden uitgegeven op meerdere exemplaren. Het unieke werk, dat zouden we achter ons laten. Met
video was het ook zoiets. We koesterden de illusie – Gerry Schum op kop – dat we onze werken
zouden vermeerderen, dat we vrij zouden zijn op het vlak van expressie, en dat we kunst voor
iedereen toegankelijk zouden maken. Maar tegenwoordig beleven we het tegendeel. En wat meer is:
de invloed van Warhol is daarbij zelfs van kapitaal belang geweest! Want hij filmde in 16 mm in real
time, en Gerry Schum tapte uit hetzelfde vaatje bij alles wat hij deed. Hij had een grote invloed op de
meerderheid van het werk dat in die tijd gemaakt werd. Er was geen montage – het
tegenovergestelde van de Franse cinema. De eerste films die ik zag van Andy Warhol, dat was bij
Ileana Sonnabend in Parijs, dat moet in 1964-’65 geweest zijn. Grappig was dat: er werden films
vertoond maar we zaten niet echt te kijken. We dronken wat, stonden op straat, we rookten een
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sigaret en dan gingen we weer naar binnen: “Ah ja, dat verandert lichtjes, zoals Sleep…” Het waren
vervelende films, maar voor ons was dat allemaal zeer hedendaags. En dan filosofeerden we een
beetje over het beeld van een brutale werkelijkheid die het onderwerp van de kunst werd.
SR: We hebben ergens gelezen dat u hebt meegewerkt aan de tweede uitgave van Artworker Star
(een magazine dat was opgericht door Hugo Heyrman, Filip Francis, Luc Deleu en Wout
Vercammen, n.v.d.r.). In 1973 nam de Artworker Foundation het voortouw met de Continentale
Film- & Videotoer, en we vroegen ons af of u daaraan heeft deelgenomen.
JC: Neen, ik geloof van niet. Daar heb ik geen herinneringen aan. Ik herinner me wel het blad, maar
dat is alles.
DD: Hebt u in 1971 deelgenomen aan Propositions d’artistes pour un circuit de télévision?
JC: Yellow Now! De galerie Yellow en dat evenement zijn heel belangrijk geweest. Als je de lijst ziet
van de kunstenaars die daaraan meededen, dan val je achterover. En het wordt nog belangrijker,
juist omdat er niets van overblijft. Het was een fantasie van die tijd: het ideaal om iets vluchtigs te
doen. Spijtig genoeg blijven de dromen van de sixties nu nog bestaan. Want in die tijd was dat
allemaal goed en wel, maar vandaag is het een vergissing. Het idee was als volgt: elke kunstenaar
stuurde een project op naar de galerie, die vervolgens, met de hulp van vrienden, het project
uitwerkte dat de kunstenaar had verzonden. Er zijn een paar kunstenaars die ter plekke, in de
galerie, hun actie op poten hebben gezet.
Er was een kunstenaar, Alain D’Hooghe, die helaas zelfmoord heeft gepleegd. Die heb ik goed
gekend. Hij was nogal een speciaal geval. Ik heb de ‘Zone absolue’ gemaakt bij het A.P.I.A.W.
(Association pour le progrès intellectuel et artistique en Wallonie, n.v.d.r.), ingewijd door
Broodthaers. Er hing een plan aan de muur en mijn film Canalisations souterraines werd vertoond.
Toen we de performance Jazz Crapuleux deden – het is te zeggen: er waren muzikanten – kwam een
man met mij praten. Hij zag er nogal getormenteerd uit, en ik geloof dat hij wiskunde studeerde. Hij
zei me: “Ik wil kunst maken!” Ik antwoordde: “Waarom niet?” En vervolgens ging hij aan het werk in
een galerie, waar hij iets Fluxusachtig maakte, met performances. Lang niet slecht!
DD: In welke galerie was dat?
JC: Le Croissant d’or. Het was zijn eerste expo (Alain D’Hooghe toonde ‘Erotic Art and Pop Art’ in de
galerie Le Croissant d’or in 1970, n.v.d.r.). Ik heb hem geholpen met het ophangen van zijn werk –
enfin, het was iets met aardappelen… Maar hij had ook een auto gemaakt, het Prototype Culinaire!
Op een dag zei hij me: “Ik ga je mijn auto tonen, je zult zien, die is geweldig!” Toen hij arriveerde met
zijn auto, zat ik op de eerste verdieping, en ik woonde in een steil aflopende straat – ik had dat
moeten filmen. Ik zag hem aankomen vanuit een naburige straat, hij klom naar boven, en op de
wagen was een bootje gemonteerd. Hij draaide en kwam aangeraasd, om dan plots hard te remmen
voor mijn huis. Uit het bootje klotste dus een massa water. Hij stapte uit en zei me: “Maak kennis
met het Prototype Culinaire! Ik geef het alleen groenten als brandstof.” Dus ja, hij zette daar een
actie op, deed een demonstratie. Het was trucage, maar heel grappig. Hij droeg een kostuum met
‘Prototype Culinaire’ erop, de wagen was geschilderd… Hij gooide er wortels in, en preien enzovoort.
Hij sloot de deur, hij startte de wagen en reed ermee rond. Dat heeft hij ook gedaan aan de galerie
Yellow. Ik had het hem voorgesteld en Catherine de Croës heeft hem geprogrammeerd op een
biënnale in Parijs, waar hij een bordeel heeft gepresenteerd.
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SR: En dat is nooit gefilmd geweest? Heeft hij andere films gemaakt?
JC: Helaas! Hij heeft een hele reeks films gemaakt, formidabel was dat! Art-Poubelle, Prototype
Culinaire enzovoort. Hij heeft vier of vijf films gemaakt in 16 mm. Maar toen hij zelfmoord had
gepleegd, heeft zijn familie alles weggegooid. In Luik praat iedereen over die man, maar hij is een
mythe geworden. Hij bestaat niet meer, heeft geen sporen nagelaten. Hij heeft meerdere dingen
gedaan: een casino, een wielerkoers, een beetje zoals Jef Geys heeft gedaan. Helemaal geschift! ArtPoubelle, die film herinner ik me nog, dat was onwezenlijk! Het is een van de beste dingen die in die
tijd zijn gemaakt, in België en daarbuiten. Je zag hem op een afvalberg, allerlei dingen boven aan het
halen, het was een heel gedoe, echt indrukwekkend. Die man was knettergek.
SR: En die films werden getoond in het galeriecircuit?
JC: Helemaal niet! Niemand maalde erom. Ik was erin geslaagd Catherine te overtuigen, maar zij
was, samen met Yellow, de enige die iets met hem deed. De rest wilde er niets mee te maken
hebben. In die tijd begreep niemand zo’n attitude. Hij had een winkelruimte gehuurd en plaatste een
motor in de vitrine. Er stond: ‘Prototype Culinaire’. Er stonden ook bokalen met schaamhaar.
Daarvoor is hij in de cel beland, omdat hij daar acties deed waarbij hij meisjes pijnigde en
schaamhaar afknipte… Echt helemaal gek. Hij heeft een jaar in de gevangenis gezeten. Toen hij
vrijkwam, zei hij me: “Ik ben blij dat je mij de geschiedenis van het dadaïsme hebt gestuurd.” Ik had
hem zo’n boek gegeven en hij heeft daarin een heel jaar zitten lezen. Hij had zijn baard laten
groeien, je keek precies naar Leopold II. En op een gegeven moment heeft hij zelfmoord gepleegd.
DD: Waren er nog kunstenaars bij de Yellow Now-expo Propositions d’artistes pour un circuit de
télévision die belangrijk waren voor de ontwikkeling van videokunst?
JC: Vele belangrijke kunstenaars hebben daaraan meegedaan, maar dat was vanop afstand. Onder
anderen Douglas Huebler, geloof ik. Yellow heeft niet lang geduurd, want die galerie marcheerde
niet. Nadien was er het Cirque Divers, waar vele Vlamingen naartoe kwamen en aan deelnamen.
Maar dat was eigenlijk het enige centrum voor happenings en video in Wallonië. Er is nog een vriend
van mij, Jean-Pierre Ransonnet, een kunstenaar… Hij heeft meegewerkt aan de eerste video’s van de
broers Dardenne. Zij zijn begonnen met video, voordat ze overschakelden naar cinema.
Je had natuurlijk ook Nyst en die hele kliek. (Hij verwijst naar Groupe CAP, n.v.d.r.) Dat was rond
Vidéographie, een initiatief van Robert Stéphane. Ik wil je graag meegeven dat alles wat
Vidéographie heeft gedaan, verloren zou zijn gegaan zonder Danièle Nyst. Want de RTBF… Ik
herinner me Danièle Nyst en een metalen kast die niet op slot zat, waarin alles van Vidéographie zat.
DD: U hebt in 1975 een alternatieve plek gehad met Lili Dujourie, Robert De Boeck, Maurice
Roquet en Guy Mees in Antwerpen. Dat was in de Lange Lozanastraat/Raapstraat?
JC: Dat zit ver weg! Met Marc Poirier dit Caulier van de galerie X-One! Het werk van Maurice Roquet
was zeer interessant, en hij had makkelijk volledig de stap naar video kunnen zetten. Het was
theater van het leven. Hij ontleedde dat heel goed, het was een soort van ‘narrative art’ waarin hij
ontcijferde – wanneer we op straat stonden, wanneer we op het toneel stonden – hoe we gekleed
waren, waarom we dit of dat deden, enzovoort. Het was echt goed. Op een dag zei hij me: “De
kunstwereld is vreselijk, het is daar voortdurend oorlog, ik heb er genoeg van en ik doe niets meer.”
En hij is gewoon gestopt. Jammer.
SR: Is het waar dat de video’s van Lili Dujourie daar voor het eerst werden getoond?
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JC: Ik geloof van wel.
SR: De reeks Hommage à?
JC: Absoluut. De problematiek in die tijd was de volgende: Anny De Decker en Bernd Lohaus hadden
de galerie Wide White Space, terwijl Bernd actief bleef als kunstenaar. Maar Fernand Spillemaeckers
en Lili Dujourie (galerie MTL, n.v.d.r.) hadden besloten om haar werk volledig in de schaduw te laten,
om elke verwarring te vermijden, voor zover ik het begrijp. Want het is altijd een beetje ongelukkig
wanneer men weet dat de partner van de galerist ook kunstenaar is. Ze hebben dus het werk van Lili
verborgen gehouden. Maar na een tijdje, toen ze video’s begon te maken, zijn ze haar werk toch
gaan tonen.
DD: Maar Fernand heeft ook een sequentie gedaan onder het pseudoniem Leo Josefstein?
JC: Daar heb ik de correspondentie nog van! Fernand en ik waren heel goed bevriend. We hadden
dezelfde filosofische ideeën en decodering. Hij was in zekere zin een filosofisch genie. Ik zei hem ooit
dat ik was geselecteerd voor de Biënnale van Parijs, maar dat ik geen zin had om alleen mijn eigen
werk te tonen. Ik wilde graag de eerste kunstenaarsvideo’s tonen. “Goed idee”, zei hij. Maar
Broodthaers wilde niet komen. Hij had me geschreven – die brief heb ik nog steeds – dat hij dat
gedoe, met dat jonge grut, goed zat was. Dus ik spreek af met de hele kliek, en Fernand zegt me dat
het dan wel een Belgische aangelegenheid is, maar dat ik beter voor iets heel speciaals zorg – een
Amerikaan misschien! “Waarom niet”, antwoord ik. Hij legt me uit dat hij een topkerel kent, een
New Yorker: Leo Josefstein. Ik zeg hem dat me dat een goed idee lijkt. (lacht) Dus hij stuurt me de
correspondentie – alsof hij telegrammen schrijft naar Leo, waarop die ons een project opstuurt.
“Formidabel!”, zeg ik daarop.
Later waren we bij Daled (de verzamelaar Herman Daled, n.v.d.r.) omdat ik draaide met een
Brusselse ploeg op 16 mm. Schum had me gezegd dat ik eerst op 16 mm moest filmen, in zwart-wit,
voordat ik video’s zou maken – en ik volgde zijn raad op. Ik deed Walter Swennen. Ik ben zeer
tevreden dat hij weer aan bod komt, want hij wilde eerst zelfs niet dat we dat zouden tonen. Terwijl
het eigenlijk wel zeer intelligent is, wat hij daar doet.
Een of twee jaar na de dood van Fernand was ik in Oostende. De ouders van Fernand hadden daar
een appartement en hadden ons uitgenodigd. We zitten samen te eten en te discussiëren. De
moeder van Fernand zegt me: “Heb je al gezien wat Fernand deed met stillevens?” “Stillevens?”,
vraag ik. “Ja, stillevens in pastel. Kom maar kijken.” Ze troont me mee naar een andere kamer, waar
ik een muur zie met pastelkleuren, met objecten, stillevens, een beetje à la Giorgio Morandi.
(Fernand Spillemaeckers creëerde onder het pseudoniem Leo Josefstein de video ‘Nature Morte’
oftewel ‘Stilleven’ voor de Collectieve Film voor de Biënnale van Parijs, n.v.d.r.) Ik kijk naar de data,
en ze kwamen uit de tijd dat we de meest radicale conceptuele kunst exposeerden! Lili ook, al wat ze
doet is geweldig! In die tijd maakte ze video’s in een oud appartement van baron Carton de Wiart,
een mooi gebouw dat heel zichtbaar is in Oostende.
SR: Heeft MTL ook veel videowerk getoond, of was dat eerder zeldzaam?
JC: Het was eerder een bijkomstigheid. Ik geloofde er niet erg in. Ik heb ook begrepen waarom: het
was niet echt Fernand zijn ding. Terwijl Lili wel goed begrepen had dat fotografie en video een
manier waren om een realiteit tastbaar te maken die, voor haar, verder gingen dan wat ze op dat
moment deed. Maar zij heeft afwisseling en verandering gezocht. Voor mij is zij de meest
gesofisticeerde Vlaamse beeldhouwster.
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SR: We hebben niet bijster veel vrouwen gevonden die in die tijd met dit medium werkten. Was zij
een pionier?
JC: Volgens mij is zij dé pionier! Ze was de allereerste, denk ik.
SR: Kent u nog andere vrouwen die met video werkten?
JC: Uit die tijd niet, neen. Vrouwelijke kunstenaars werden wel getolereerd maar over het algemeen
nogal scheef bekeken. Ze werden niet echt uitgesloten, maar wel in een hoekje gestopt, of ze
stopten zichzelf in een hoekje: dat van textiel, of ongrijpbare dingen, of fijne materialen zoals papier,
franjes enzovoort. Alles wat licht is, kortom. Ofwel waren ze écht obsessief bezig, zoals Hanne
Darboven.
SR: We hebben ook gelezen dat uw vrouw Nicole Forsbach heeft gefilmd voor Canalisations
souterraines én de montage heeft gedaan voor de collectieve film voor de Biënnale van Parijs.
Welke rol speelde zij?
JC: Dat is eenvoudig uit te leggen. In die tijd werkte zij als monteur voor de RTB. Toen het ministerie
ons alle vrijheid gaf, had ik budget. Maar de finale montage – het bepalen van de volgorde
bijvoorbeeld – was ingewikkeld, en zij heeft die bepaald omdat zij daar werkte. De finale montage
moest het model worden voor een video die uiteindelijk nooit heeft bestaan, want toen ik een
aanvraag indiende bij het ministerie om video’s te maken, werd me gezegd dat het voorbij was. Dus
ja, zij heeft dat alles gedaan, en zij maakte mijn foto’s in die tijd. Ze had er het oog voor, ze kon
fantastisch kadreren!
DD: En in die collectieve film, daarin zaten Walter Swennen, Panamarenko, Guy Mees, Leo
Josefstein, Bernd Lohaus en uzelf. Hebt u de kunstenaars gekozen? En vanwaar die keuze?
JC: Ik heb die reeks kunstenaars geselecteerd omdat zij toen voor mij het best beantwoordden aan
het beeld dat ik wilde schetsen van de Belgische kunst. Ik vond dat niemand anders dat toen deed. Ik
wilde graag Broodthaers erbij, maar hij zag dat niet zitten. Ik vond ook dat de anderen te weinig
aandacht kregen. Ik heb met Rocky Tiger gewerkt, een collega van mij. (Zijn echte naam was Claude
Delfosse en hij werkte samen met Charlier bij de STP (Service Technique Provinciale) in Luik, n.v.d.r.)
1969, dat was de tijd van Woodstock. Elvis was van zijn sokkel gevallen, hij was helemaal ouderwets
en uit de mode. Rocky Tiger tekende wegprojecten voor de STP maar kon fantastisch goed zingen
zoals Elvis. Ik dacht: hij is helemaal uit de mode maar we gaan iets ouderwets doen! En we hebben
dus iets vintage gemaakt zonder het te weten, gefilmd bij de RTB.
SR: Hoe is de productie van de film verlopen? Was elke kunstenaar verantwoordelijk voor zijn
eigen film?
JC: Inderdaad. Uiteraard moest alles gecontroleerd worden door de kunstenaar, dat is maar
normaal. Elke keer moesten we het fiat van de kunstenaar krijgen, eenmaal de film gemonteerd was,
dat het een werk op zich was, in welke context hij geplaatst zou worden, enzovoort. Ze kregen elk
een exemplaar. Vervolgens ga ik naar de Biënnale en zie ik in de catalogus dat men ons al
gemanipuleerd heeft: we staan niet in de juiste volgorde. Ik ga dus op zoek naar waar de film wordt
getoond. Ik kom aan op die plek en de projectionist vertelt me dat hij nog nooit van mijn film heeft
gehoord. Er is gelukkig nog een jongen daar, een goede Italiaanse Arte Povera-kunstenaar, Emilio
Prini. Die zegt me dat alles in orde komt, dat we mijn film zullen vinden. Hij vertelt me dat hij weet
waar het depot is, dat de organisatoren niet weten wat ze doen en dat het één grote warboel is. We
trekken de kelders van het museum voor moderne kunst in, en inderdaad: ik zie een hele resem
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zaken, en op een kist vinden we uiteindelijk de film, nog in zijn doos. Allemaal dankzij Emilio Prini.
Toen de film achteraf terugkwam, was het Anny De Decker die hem wilde tonen – in Cinema 2000,
denk ik.
SR: En de volgorde van de sequenties, lag die vast? Kunnen de sequenties ook afzonderlijk worden
getoond?
JC: Er was een vaste volgorde, ja. Uiteraard. Het idee van Spillemaeckers, je kunt dat zo opnieuw
uitvoeren, het blijft een goed idee. Je zet een tafel klaar en je vraagt aan de mensen om een stilleven
te maken. Je zult zien, dat is een schoon spel. Het is een spel dat de psychologie van de persoon in
kwestie toont, zijn gevoel voor esthetiek, zijn symbolische prioriteiten, enzovoort.
DD: Kunt u eens vertellen hoe de pers in die tijd naar video keek? Hoe werd dat medium
beoordeeld en bekeken?
JC: Door het publiek? Het was nog heel embryonaal. Het was in zwart-wit, meestal gefilmd in 16 mm
en daarna omgezet naar video. Het publiek had er geen interesse in. Het was een droombeeld van
de kunstwereld. Maar vanaf het begin had het al iets post-warholiaans. Ik was daar van meet af aan
tegen, maar het is nu nog altijd van kracht. Voor het brede publiek – en zelfs binnen de kunstwereld
– heeft het nooit gewerkt. Ik herinner me verzamelaars zoals mijnheer en mevrouw Matthijs,
Vlaamse verzamelaars die hun zondagsmis hadden ingewisseld voor vernissages. Trouwens, de
musea, die functioneerden ook zo. Die hele sfeer van gelovigheid, vooral in minimal art,
transmutatie, transsubstantiatie, dat was allemaal aanwezig. Het lichaam van de kunst was
alomtegenwoordig. Video was dat ook een beetje. Het was een soort van geloofsakte. Men vroeg
zich af: “wat wilde hij ons nu eigenlijk zeggen?” Het was de contemplatie van het visioen van de
kunstenaar, maar dan voor iedereen, zodat men dat thuis kon bekijken, wanneer men ook maar
wilde. Het ging om de fantasie dat iets niet langer een plaats innam in de woning van een tableau of
een sculptuur; het was iets veel lichters, veel meer mentaal, veel spiritueler. Je stopt de cassette in
en je kijkt ernaar. Maar eenmaal je het drie keer had gezien, had je er uiteraard alweer genoeg van.
Er waren dus een paar verzamelaars die bij Gerry Schum video’s aankochten voor hun collectie, om
te kunnen zeggen: ‘Wij hebben dat!’ In die tijd hadden de mensen er na twee of drie jaar schoon
genoeg van. De fantasie van Schum, net als van Robert Stéphane, was om een bijzonder
televisiekanaal te creëren. Maar na een tijdje is de video-droom in rook opgegaan. Tegelijkertijd blijft
het interessant om er nu naar terug te keren, want er zijn mensen die erdoor geboeid blijven. Het
blijft vers. Marina Abramovic en Ulay die elkaar uitschelden, dat is toch niet slecht! Er zijn van die
gevallen waarin de kunstenaar het juiste gevoel vindt, het juiste idee, dat spectaculair blijft, en
emotioneel, en intelligent. In zo’n geval doorstaat het de tijd, terwijl andere dingen snel, soms te
snel voorbij zijn.
SR: Stelt u, voor de video’s en films die u gemaakt heeft, bepaalde voorwaarden om die vandaag
nog te tonen? Voorwaarden voor de plaats waar ze getoond worden bijvoorbeeld, of hoe ze
getoond worden, met welk materiaal, enzovoort?
JC: Ja. Alles is veranderd. De technologie is tegelijkertijd performanter, discreter en lichter
geworden. Dat is al één ding. Wat mij verbaast – dat is dan dankzij mijn galerie Fortlaan, die hem
goed heeft bewaard – is dat men mijn video Desperados Music in betere omstandigheden vertoont
dan destijds het geval was. De projectie op groot scherm is fijner, performanter en beter
ondersteund. Dankzij zo’n technologische vooruitgang kan je werken doen herleven die op een klein
scherm maar weinig emoties losweekten. Terwijl het met een goede projector perfect is. Toen ik
Desperados Music toonde in Le Grand-Hornu, stonden de mensen niet zomaar even stil: ze bleven
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kijken, ze keken er echt naar! Dat is de grote verandering: dankzij de technologie kunnen we in
betere omstandigheden kijken naar wat er destijds is gemaakt en wat er nu wordt gemaakt.
Tegenwoordig ben ik geboeid door video die de ‘real time’ behoudt en meer montage bevat, en die
tegelijkertijd bijna een kleine, betrokken documentaire is – het tegenovergestelde van wat we zien
op televisie. Het zijn intieme documentaires, met als het ware een plastische dimensie. Er is een
soort van nieuwe manier om video te gebruiken. Het blijft lichtvoetig.
SR: Wat betreft uw werken in 16 mm bijvoorbeeld: is het belangrijk voor u dat die precies op
16 mm getoond worden? Of mag het ook met een projector?
JC: Neen, het materiaal is niet van belang. Ik wilde een reeks kunstenaars tonen die het verdienden
te worden getoond – eender hoe – maar film staat een zekere lichtheid van transport en projectie
toe. Tegenwoordig heb je alleen een usb-stick nodig, dat is toch fantastisch. Al toen video begon,
dacht ik dat er verandering op til was: dat we kunst konden promoten, grenzen konden doorbreken,
naar biënnales konden gaan, enzovoort. Het was dé illusie van die tijd. Maar het was het
tegenovergestelde van de vereiste om bij een gerenommeerde galerie te zitten. Met dit medium kun
je eender waar je werk tonen. Video is transparant in zijn circuit: je hebt een stick en je gaat er
eender waar mee – dat is de kracht van video!
SR: Ik heb nog een specifieke vraag over Canalisations souterraines, tijdens de tentoonstelling
‘Zone Absolue’. We hebben de Super 8-film, maar dan zonder het geluid dat u hebt gecomponeerd
op de band. Hebt u hen destijds afzonderlijk getoond om economische redenen?
JC: Inderdaad. Je kunt het eender waar toevoegen omdat het een monotoon geluid is. Ik heb ze
apart getoond omdat ik niet anders kon. Destijds was het niet mogelijk om geluid op Super 8 te
monteren. Ik heb muziek gemaakt. We hebben dus de film geprojecteerd, er was een bandrecorder
voorhanden, en daarmee hebben we het geluid afgespeeld.
SR: Daarnaast hebt u dia’s geprojecteerd. Is het noodzakelijk om de twee samen te tonen?
JC: Absoluut. Het is beter zo. De dia’s zijn professioneel. Canalisations souterraines was gefilmd op
de terril van Luik. Ik had trouwens ook een postpunk band die Terril heette.
SR: U hebt veel video’s gemaakt waarin de muziek prominent is. Wat is voor u de relatie tussen
video en muziek? Wat zijn uw invloeden? Zijn bepaalde componisten belangrijk geweest?
JC: Ik maak muziek op mijn manier. De muzikant die ik boven alle andere verkies – omdat ik hem
volg sinds het prille begin, toen hij nog niets voorstelde – maakt muziek die we allen kennen zonder
het te weten, in allerlei contexten: Philip Glass. Hij is overal. Voor mij is hij de muzikant van de eeuw.
Hij en Steve Reich. Zelfs als je luistert naar de rappers van vandaag, die gaan de mosterd daar halen.
De muziek die ik nu soms nog maak, bestaat uit gevonden geluiden. Maar de soundtrack is voor mij
de helft van de film, soms zelfs driekwart. Een film zonder geluid kun je maken, maar dan in
bijzondere omstandigheden. Ik kan dat niet. Toen ik reportages maakte met Ute Willaert, werkten
we op dezelfde manier: ik maakte alle sequenties, zij praatte in het Duits en het Engels. Ik maakte de
voorlopige montage met de beelden die me interesseerden en zij verfijnde het geheel, maakte de
overgangen enzovoort. Daarna zei ze me: “En dan nu: muziek!” En in functie daarvan maakte ik de
muziek. Ik weet intuïtief waar ze begint, waar ze stopt, waar we moeten wijzigen, enzovoort. Ik vind
dat heerlijk! Zonder muziek verveel ik me. Tenzij het met talent gebeurt.
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SR: In ons archief zitten vele video’s met muziek van uw hand. Alle rechten zijn gecleard. We
bezitten Art and Music en Terril, maar Desperados Music en Roll around the plinthure ontbreken.
Wat was het originele formaat van Desperados Music?
JC: U-Matic. Voor Desperados Music, met de regisseur Paul Paquay, wilden we de actie in één keer
doen, zonder stoppen. De ploeg en ikzelf moesten dus in vorm zijn. We gebruikten al het materiaal
van Vidéographie, we hadden het beste materiaal nodig. Ik had het hele plan uitgetekend. We
moesten ervoor zorgen dat de actie goed overkwam, zodat de emotie intact bleef en alles goed
gecoördineerd was. We hebben alles in gang gezet, maar heb je die oude camera’s al eens gezien?
Dat waren heuse meubels indertijd! De U-Matic is later overgezet op dvd.
SR: Was u zelf in het bezit van een Super 8-camera of hebt u er een geleend van de RTB?
JC: Neen, ik had daar het geld niet voor, dus ik heb er een geleend van de monteur van de RTB. Ik
herinner me één ding: Broodthaers die me vertelt dat we naar Beuys moeten gaan kijken, die
Eurasienstab doet in Wide White Space met een Brusselse regisseur. We vertrekken per auto –
propvol met materiaal – naar de Wide White Space, en Beuys ontvangt ons in een mystieke sfeer die
eigen was aan die tijd. Walter Swennen is er ook. Broodthaers haalt een Bolex-camera tevoorschijn.
Ik durf hem niets te zeggen op dat moment. Hij begint te filmen terwijl Beuys een repetitie doet.
Broodthaers filmt, als om de andere te tonen hoe hij moet filmen. Achteraf vraag ik Broodthaers of
hij alles heeft gefilmd, en hij zegt van niet: er zat niets in de camera. (lacht)
SR: U hebt ook veel in Antwerpen gewerkt met het ICC, waar Flor Bex een studio met
filmmateriaal ter beschikking stelde van kunstenaars. Maar u hebt dat materiaal nooit gebruikt?
JC: Neen. Toen ik concerteerde in het ICC, is de GSARA (Groupe Socialiste d’Action et de Réflexion sur
l’Audiovisuel, n.v.d.r.) vanuit Luik gekomen om te filmen. Flor liet ons overnachten in een hotel voor
zeelui, dat was geweldig! Het was zoals een legerkazerne.
SR: Dus Desperados Music is gefilmd in de spiegelzaal van het ICC?
JC: Inderdaad. En waarom door de GSARA? Omdat mijn vrouw daar secretaris was. Ik was scenarist
en regisseur van twee of drie van hun films. Ik hou wel van scenario’s schrijven en uitvoeren.
DD: Zijn er nog plekken in België waar veel video getoond werd? Of gebeurde dat eerder in
intieme setting? Of allebei?
JC: Je moet daarvoor eens polsen bij Roger D’Hondt. Zoek eens in de richting van New Reform. Weet
je, in die tijd was het netwerk erg klein. Terwijl er vandaag een leger van artiesten en centra is. Toen
waren er vijf, zes plekken waar je die dingen kon tonen. Er waren er in Antwerpen, en een beetje in
Brussel, maar niet ongelooflijk veel. Misschien Willy Vandenbussche in Oostende. Misschien bij
Gewad ook, dat was de grootste galerie in Europa. Fantastisch.
DD: En de video’s en films werden ook onder vrienden getoond, of niet erg vaak?
JC: Niemand was daarmee bezig. Een video herbekijken – wie je het tegenovergestelde zegt, is een
leugenaar – doe je één of twee keer, en dan is het gedaan. Dan is het tijd voor iets anders. En dat
geluid, dat is nog erger! De grootste vergissing is geluid zetten in het midden van een
tentoonstelling. Nooit doen! Voor mij toon je een video idealiter op een groot oppervlak, maar wel
in een aparte ruimte, niet te midden van schilderijen, sculpturen enzovoort.
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SR: Het is dus belangrijk om video’s een aparte toonruimte te geven?
JC: Ja. Trouwens, ik heb in Le Grand-Hornu de ideale plek gevonden. Ik heb er een enorme expo
gedaan, maar er was maar één afzonderlijke ruimte met dit soort dingen – goed geprojecteerd met
een goed geluid, een goed beeld. Anders begin je te vervuilen. Het enerveert de mensen en
beschadigt de werken van anderen, en dat lijkt nergens op. En dan die hoofdtelefoons, dat is echt
verouderd! Er zijn er steeds minder, want de mensen worden daar ook echt gek van. Dus ja, video
staat best in een aparte, speciale ruimte.
SR: We vinden niet bijster veel geschreven bronnen over de experimentele scene uit die tijd. Er
zijn alleen maar mensen…
JC: Ja, en wij zijn dan nog de laatsten! Het ging voorbij, de expo, de video’s, de teksten op de muur,
iedereen had er lak aan. Eens het voorbij was, wilden we weer iets anders. Maar nu is het belangrijk
om er weer naar te kijken. Ik ben vandaag in mijn depot gaan zoeken naar foto’s die ik om
professionele redenen maakte voor de STP. Er is ergens een Fransman met een museum die dat
geweldig en belangrijk vindt. Geloof je dat nu? Ze werden in 1963-’64 voor het eerst getoond door
Fernand Spillemaeckers! Ik heb dat aan vele mensen getoond. Mike Sonnabend stelde me voor aan
de rest: ‘Jacques Charlier, bediende’. Hij zei me dat ik een soort Kafka was. Op een dag vertelde
Broodthaers, die op het punt stond naar Düsseldorf te vertrekken, me dat hij een man had ontmoet
die net een galerie was gestart in de Armand Campenhoutstraat, de galerie MTL. “Zoals de
conservenblikken (Marie Thumas Leuven, n.v.d.r.)?” vroeg ik.
SR: Had u in de jaren 1970 contact met de leden van de Groupe CAP (Lennep, Lizène, Nyst, …)?
JC: Een beetje, maar ik ging niet echt om met die mensen. Zij hielden zich op in het Cirque Divers, dat
waren de soixante-huitards – die breuklijn dreef me naar de Vlaamse kant toe. Ik zou het er urenlang
over kunnen hebben. In de jaren 1960 vonden de Vlamingen een soort van culturele identiteit in
relatie tot de Angelsaksische wereld, omdat ze Engels verstonden. Maar hier, opgesloten in de
francofonie, bleef men georiënteerd op Parijs en zag men al wat van daar kwam als heilig brood. Ze
hebben er wel hun eigen ding mee gedaan. Dat werkt hier in Luik, maar in Brussel? Zelfs in Parijs
werkt dat niet!
Het leven is hard. Er zijn generationele problemen, en relationele, en er zijn miraculeuze
ontmoetingen: waarom werd ik meteen aanvaard door het Antwerpse milieu, en waarom is dat
netwerk meteen ontstaan? Ik was de enige, bij toeval, terwijl ik niet één woord Vlaams sprak. Het
kon hen niets schelen! Ik hing een filosofie aan die goed bij hen paste, omdat ik de Angelsaksische
wereld had begrepen. Ik snapte hoe die werkte. Herman Daled en Nicole waren ook mirakels. Een
uitzonderlijk fenomeen. In de jaren waarin we naar hem toe gingen, was het bij hem een soort van
hoofdkwartier waar alle kunstenaars elkaar tegenkwamen. Dat was geen toeval. Hij en Nicole
stonden lijnrecht tegenover de kleine bourgeoisie, ze hadden er compleet lak aan. Zij hadden geen
zin om een Porsche te kopen. Hij stopte zijn geld in een avontuur, dat hij beleefde in een perfecte
verstandhouding met de kunstenaars. Dat was de geest van die tijd, die bestaat nu niet meer.
Vandaag is het over het algemeen allemaal speculatie. In die tijd was het het tegenovergestelde. Hij
zocht een avontuur waarin zelfs de galeries geen rol speelden.
Dat kon alleen maar dankzij iemand zoals hij, want wij hadden een soort van politiek ideaal waarbij
de kunst anders moest ontstaan. Het was dus evenveel een avontuur voor hem als voor mij. Het was
een echte uitwisseling. Daarom begrijp ik waarom we er nu op terugkijken, want kunstenaars zoals
Broodthaers en ik, wij zouden niet bestaan hebben zonder de specifieke condities van die tijd. Jef
Geys ook niet. Panamarenko misschien, en dan nog! Het was een soort van ideaal dat ik meteen
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terugvond in Le Grand-Hornu. Een soort van geweldige poëzie van de alledaagsheid, die alleen
mogelijk was dankzij de tijdsgeest, en ook omdat wij allen, ieder op zijn eigen manier, het
Amerikaanse imperialisme wilden bestrijden, zoals Lili het deed in haar beroemde sculptuur
(Amerikaans Imperialisme, n.v.d.r.). Zij somt het mooi op, de tegenstand, in zo’n sculptuur: hoe
kunnen we de pletwals tegenhouden, als Belgen? Eigenlijk is het zinloos. Het is een illusie. Er waren
al tegenstellingen, maar we hadden er lak aan. Je had Hugo Heyrman, Panamarenko en Wout
Vercammen. Een soort van provocerend, vlijmscherp België, dat irriteerde uiteraard. Daled wist
waarom hij het deed. Het was een moment van gratie, waarin de utopie bestond.
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3. Interview Flor Bex - 14/09/2018
Door Sofie Ruysseveldt (SR) & Erien Withouck (EW)
Flor Bex is de oprichter van het ICC (Internationaal Cultureel Centrum) in Antwerpen, dat de basis
vormde voor het latere M HKA. Hij presenteerde er vanaf de jaren 1970 heel wat nationale en
internationale avant-gardekunstenaars die bezig waren met performance, Fluxus, happenings, en
zeker ook met video. In de kelders van het vroegere ICC, in het huidige Paleis op de Meir, bevond zich
een videostudio en de vzw Continental Video.
SR: Kan u wat meer vertellen over de Open International Encounters on Video, georganiseerd door
Jorge Glusberg en uzelf?
FB: In het begin was het heel eigenaardig. Je had het ICC (Internationaal Cultureel Centrum, n.v.d.r.),
alsook Ferrara en Buenos Aires. Dat waren de drie hoofdplaatsen, helemaal in het begin. Het was
niet onbelangrijk wat Jorge Glusberg gedaan heeft. Op twee jaar tijd hebben we samen zeven
International Encounters on Video georganiseerd, waar alle kunstenaars die destijds bezig waren met
video aan mee deden. Dat was in Buenos Aires, Antwerpen, Parijs, Londen, Ferrera…. Dat waren
eigenlijk de eerste publieke manifestaties van video. Daar werden niet enkel tapes, maar ook
videoproducties getoont. Dit werd opgevolgd door een congres waarbij kunstenaars, kunsthistorici
en critici met elkaar in dialoog gingen.
Jorge Glusberg, dat was een rijke industrieel. Die had een grote firma, Modulor, die namaak
apparaten maakte in Argentinië, zonder rechten te betalen. Die had dus een hele markt met heel
goede apparatuur (video-apparatuur, n.v.d.r.), van zijn merk. In de tijd van het militair regime in
Argentinië had hij dan een kunstencentrum opgericht in Buenos Aires, het CAYC (Centro de Arte y
Comunicación, n.v.d.r.). Dat was zowat de enige vrijplaats in Buenos Aires waar alle intellectuelen
samenkwamen, en waar de politie en militairen hen volledig met rust lieten, omdat Glusberg
iedereen omgekocht had.
Daar in Buenos Aires heb ik Borges (Jorge Luis Borges, n.v.d.r.) leren kennen enzo, daar kwamen alle
intellectuelen samen. Dat was fantastisch. Ook veel artiesten kwamen daar samen. Het probleem
was dat hij geen professioneel kunsthistoricus was en dat hij dus gewoon zei: “jij nodigt de
kunstenaars maar uit, zeg hen dat ze maar komen, en ik zal hun reiskosten en hotel terugbetalen.”
De kunstenaars van Buenos Aires kwamen toen ook naar Antwerpen, en Glusberg liep daar dan rond
met zijn zakken vol dollars. Tegen Nam June Paik zei hij toen: “What did you pay for your flight?
What’s the cost of your hotel?”, en hij betaalde dat dan gewoon terug. Zonder factuur of dergelijke...
Ongelooflijk, hé? Ik heb hem leren kennen in London, vervolgens belde hij en zei: “Can I talk to you
tomorrow?” Dan kwam hij bij mij en begon over Zuid-Amerikaanse kunstenaars te praten. Hij vroeg
of ik interesse had om een tentoonstelling te maken met Zuid-Amerikaanse kunstenaars. Hij zou
alles regelen en een vliegtuig laten charteren. Ik moest enkel de catalogus maken en zorgen dat ze
ergens konden logeren. Ik heb toen die tentoonstelling gemaakt, Kunstsystemen in Latijns-Amerika.
Daar waren een hoop fantastische artiesten bij, waarvan enkelen ook bezig waren met video. Ineens
waren er 30 Latijns-Amerikaanse artiesten die hier in Antwerpen rondliepen.
Samen met Glusberg hebben we dus al die Video Encounters georganiseerd, en zan zijn we
begonnen met Encounters van Performances in heel Europa. Palazzo Grassi hadden we helemaal
afgehuurd. Daarna zijn we begonnen met architectuur, ik organiseerde dan een debat met allerlei
grote architecten, Gehry en al die mannen. Die heb ik persoonlijk leren kennen. We discussieerden
toen over het feit dat al die architecten mooie sculpturen maakten van musea, maar dat deze niet
bruikbaar waren. En dat was dus allemaal dankzij Glusberg. Fantastisch eigenlijk.
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SR: U zei dat u dan een aantal kunstenaars mocht selecteren voor de Video Encounters… Hoe
verliep deze selectie?
FB: De situatie was anders dan vandaag. De internationale kunstwereld was beperkt, het aantal
galerijen was beperkt, alsook het aantal musea dat zich bezighield met hedendaagse kunst. Als
directeur van het ICC, was ik in ’72 begonnen in Antwerpen met het presenteren van hedendaagse
kunst. Al gauw waren mensen daarvan op de hoogte, in dat kleine internationale milieu. Ik kreeg
dossiers en brieven toegestuurd van kunstenaars waar ik nog nooit van gehoord had. Ik was beter
geïnformeerd over jonge Amerikaanse kunstenaars dan over de Belgen, want die stuurden nooit iets
op. En ja, dan heb je ineens contact met Lola Bonora van Palazzo dei Diamanti (in Ferrara, n.v.d.r.),
en dan met Glusberg. Op den duur ken je elkaar allemaal.
EW: Kwamen dezelfde videokunstenaars steeds terug bij de Open Encounters, of was dat altijd
anders?
FB: Er waren enkele namen betrokken die toen al ‘in’ waren binnen de videokunst. Maar er kwamen
altijd wel jonge kunstenaars bij natuurlijk. De tweede pool voor video in België was natuurlijk in Luik,
Vidéografie met Robert Stéphane. Dat was fantastisch. Later heb ik met hem in de jury gezeten voor
het video festival van Locarno. We werden overal gevraagd, iedereen die in de wereld iets wou doen
met video vroeg om onze hulp. Er was enorm veel communicatie in die tijd. Wij kenden elkaar
allemaal, wij waren allemaal vrienden. Ik was bevriend met de directeurs van Los Angeles, van het
Museum of Modern Art, van Guggenheim. Wij organiseerden jaarlijkse congressen, met 30 tot
maximum 40 mensen. Dat was met de grote musea van moderne en hedendaagse kunst in de
wereld. Zoiets kan je je vandaag niet meer inbeelden: we waren vrienden en kenden elkaar allemaal.
SR: Luik en Antwerpen waren heel belangrijk voor kunstenaarsfilm en -video in die periode in
België. We hebben teruggevonden dat er een foto-, film- en videomanifestatie was in de galerij
Elsa von Honolulu-Loringhoven (de galerie van Jan Vercruysse in Gent, n.v.d.r.) en in galerij Gewad
werd er ook af en toe video getoond.
FB: Gewad was pas later, maar daar werd veel video getoond. Jacques Lennep, Jacques Lizène en
Jacques Charlier hadden een collectief, groupe CAP. Ik heb daarmee ook als Hubert van Es
(pseudoniem Flor Bex, n.v.d.r.) tentoongesteld. Vlaanderen en Wallonië waren heel anders toen, de
Franstalige en Vlaamse cultuur. Er was enorm veel contact tussen Luik en Antwerpen. De Luikenaars
kwamen in het ICC video’s maken. Daarnaast maakten ze video’s met de RTBF.
Ik organiseerde bijvoorbeeld ook een performance avond met Charlemagne Palestine die drie uur
piano kwam spelen in de spiegelzaal. Ik heb op dat moment mensen moeten weigeren, omdat de
zaal vol zat. Er was ook een bus vanuit Luik toegekomen. Als ik iets interessant organiseerde in
Antwerpen, dan organiseerden zij een bus om naar Antwerpen te komen. In die periode werd ik ook
uitgenodigd op eindejaarsjury’s van alle academies in Franstalig België: La Cambre, Saint Luc… Een
tijdje later was er bij het Ministerie van Cultuur geen akkoord en toen is alles beginnen te
veranderen. Er zijn meer fanatieke Franstalige ministers voor Cultuur gekomen die de uitwisselingen
onnodig vonden. Vlaanderen had niets te maken met de Franse cultuur en hun mentaliteit. Op een
zeker ogenblik mochten de directies van de kunstscholen mij dan niet meer uitnodigen, “pas de
Flamands”.
SR: Bij de kunstscholen waarvoor u was uitgenodigd om deel uit te maken van de jury, werd daar
ook al aangeboden om met het medium video te werken? Waren daar studenten die daar toen
iets mee deden?
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FB: Er waren natuurlijk studenten die bezig waren met video. In de loop van ’74 heb ik de eerste
Sony Portapak gekocht, een registratiemodule en een grote zwart-wit camera. Deze twee apparaten
waren de eerste in hun soort: opnemer, speler en een monitor. Dan ben ik dit materiaal beginnen
ter beschikking stellen aan kunstenaars. Op een gegeven moment kocht ik ook materiaal bij, zoals
apparaten om te monteren. Ik kocht alles bij één firma: LUVOX in Deurne. Zij waren een van de
eersten die dit materiaal invoerden. Op een duur had ik een mooie verzameling aan materiaal, en als
hij soms dringend iets nodig had, kwam hij (Lu Van Orshoven, zakelijk leider bij LUVOX, n.v.d.r.) naar
mij. Als ik dan een videotentoonstelling deed zoals bijvoorbeeld de International Open Encounters,
ging ik bij hem 20 monitoren en 20 afspeelapparaten vragen. Op een duur wist ik niet goed meer
wat van hen was en wat van ons. Maar het ICC was wel een van de eerste plekken waar er een
camera aanwezig was.
Daarom ben ik als Hubert Van Es ook begonnen met video. Ik wou zelf experimenteren met die
apparatuur. Als er dan een kunstenaar naar mij kwam met technische vragen, kon ik daar ook op
antwoorden. Dus, op een zeker moment heb ik een tape opgestuurd naar een videomanifestatie
onder de naam Hubert van Es. Na verloop van tijd werd Hubert van Es dan overal bekend.
SR: Was Glusberg ervan op de hoogte dat u Hubert van Es was?
FB: Glusberg wist dat, ja. Maar in België wist niemand dat. Ik heb dus ook tentoongesteld bij Jan
Vercruysse (Galerij Elsa von Honolulu-Loringhoven, n.v.d.r.) als Hubert van Es. Ik maakte ook werk
buiten video, maar dat heb ik altijd verzwegen. Ik maakte vooral ‘objets trouvé, situations trouvé’, ik
had geen tijd om te tekenen, schilderen of beeldhouwen. Ik was veel te druk bezig, dus ik vond
situaties, fotografeerde ze, en voilà: dat is kunst. Ik heb dat gevonden en dat bestaat. Daar had ik
ook het minste werk mee.
EW: En was dat ook onder de naam Hubert van Es?
FB: Ja. Jan Hoet, Karel Geirlandt, mijn beste vrienden wisten dat allemaal niet. Sommigen hebben
teksten over mij geschreven, Jean-Pierre van Tieghem bijvoorbeeld. Zij vonden dat allemaal een
goede kunstenaar. Ik vertelde zelf een heel verhaal: dat hij zwaar autistisch was en dat hij afgelegen
woonde en nooit mensen wou zien. Dat ik een van de weinigen was die contact had met hem. Als
gevolg werd Hubert van Es uitgenodigd voor tentoonstellingen in het binnen- en buitenland, en dat
ging allemaal via mij. Ik speelde tussenpersoon als Flor Bex. Na vele jaren heb ik dit op een gegeven
moment stilgelegd omdat ik absoluut geen tijd meer had om mij daarmee bezig te houden. Dan heb
ik het publiekelijk bekend gemaakt. Maar toen is iedereen kwaad geworden. Mijn collega’s,
museumdirecteurs, die waren heel kwaad. De reacties waren wel heel boeiend.
SR: Was dat de reden waarom u een pseudoniem gebruikte? Om de praktijk van kunstenaar en
directeurschap te scheiden?
FB: Ja, ik wou dat scheiden. De kunstenaars waren heel kwaad. Die zeiden: “Jij weet veel te veel van
kunst. Jij weet beter dan wij wat je moet maken om succes te hebben. Jij kent dat veel te goed. Jij
mag geen kunstenaar zijn." Het boeiendste aan heel dit gegeven was dat ik ongeschreven wetten en
grenzen had overschreden. Dat doe je niet.
SR: Maar voor dit bekend werd gemaakt, werd uw werk wel positief onthaald?
FB: Ja, dat werd positief onthaald. Jaren later kwam ik in Parijs, in Musée d’Arte Moderne. Suzanne
Pagé was er directrice. Ze zei toen: “Ah Flor, je montre des vidéos, ça t'intéresse, les vidéos ?”. Toen
nam ze me mee naar enkele zalen waar videos werden vertoond. Er werd een tape getoond van
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Hubert van Es, ik wist niet eens dat die in Parijs zat. “C’est très bien, c’est très tôt, c’est historique.”
Ze begon een hele uitleg te geven, maar ik zweeg erover. Dat was wel grappig.
SR: U heeft gezegd dat het videomateriaal dat u maakte in eerste instantie bedoeld was om te
experimenteren met de apparatuur. Welke invloed had uw samenwerking met Chris Goyvaerts
daarop?
FB: Dat was heel belangrijk. Ongeveel gelijktijdig met de aankoop van materiaal, is Chris Goyvaerts
begonnen aan zijn tweede jaar civiele dienstplicht in de plaats van één jaar legerdienst. Op een zeker
ogenblik had ik tien medewerkers die ik niet moest betalen, omdat ze volledig gedekt werden door
civiele bescherming: die hadden een verzekering.
Dus vroeg ik Chris Goyvaerts, die nog maar pas begonnen was, of video hem zou interesseren. Hij zei
ja. Ik zei: “Oké, we gaan video apparatuur kopen en jij wordt verantwoordelijk. Jij moet zorgen dat
die apparatuur in orde is. Als er kunstenaars komen, ga jij hun technische hulp zijn.” Zo is dat
begonnen met Chris. Die eerste dagen hebben we de apparatuur samen uitgetest. In de laatste tape
zie je Chris verschijnen.
SR: In Experiments for Auto-Communication?
FB: Ja. Dat interesseerde mij, een camera en een monitor met een beeld op. Ik wou mezelf zien op
de camera, rechtstreeks. Dat gaat natuurlijk niet want de camera staat niet in het midden van het
beeld. Daar ging het over: auto communication, dus trachten met jezelf contact te leggen door het
medium. Op een zeker ogenblik vroeg ik aan Chris: “haal het beste eruit, en we maken een
montage.” Vervolgens hebben wij dat opgestuurd naar plekken waarvan we wisten dat er video
getoond werd.
EW: Bepaalde video’s vonden we niet fysiek terug in het archief van het M HKA. Bijvoorbeeld
Waterfire…
FB: Ah Waterfire, ja. Ik heb de moedertapes gehouden, maar ik weet niet zeker of daar nog iets op
staat. Waterfire was heel simpel: ik ben de watervallen van Coo gaan filmen op een late namiddag
met de ondergaande zon. Het enige wat ik gedaan heb, is de camera ondersteboven gehouden, en
vijf minuten gefilmd. Als je die dan afspeelt op een monitor dan zie je vlammen, je ziet en hoort
vuur. Ik had het geluid en beeld van het water opgenomen, maar door de camera te draaien krijg je
visueel iets helemaal anders dan datgene wat ik oorspronkelijk had gefilmd. Dat interesseerde me,
namelijk hoe men met een kleine interventie een totaal ander resultaat kon krijgen.
SR: Is Waterfire ooit tentoongesteld geweest?
FB: Ja, op verschillende festivals. In Aken hebben ze nog andere video’s getoond van Hubert Van Es,
maar niet deze video. Toen was Wolfgang Becker daar directeur. Met hem heb ik vaker
samengewerkt. Hij stuurde videotapes naar mij en ik stuurde videotapes naar hem. Waarschijnlijk
zijn die op deze manier terecht geraakt in hun collectie. Ik ben naar daar geweest en heb
verschillende tapes bekeken. Die waren in goede staat. Maar Waterfire heb ik nooit meer gezien.
SR: Zou u wat meer kunnen vertellen over Sand Action?
FB: Ik heb voor Sand Action zand op de grond gegooid, naast een camera en een monitor.
Vervolgens ben ik op een stoel gaan zitten, en ben ik beginnen spelen met mijn voeten in het zand.
Als je aan de zee zit, en je schoenen uit doet, dan begin je bijna automatisch met je tenen in het zand
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te wroeten. Dat heb ik toen opgenomen en de stoel heb ik laten staan met de beelden van mijn
benen en mijn voeten in het zand. Eigenaardig genoeg, hoewel dat nergens aangekondigd stond, zijn
er verschillende mensen gewoon gaan zitten op die stoel. Ze hebben hun schoenen en kousen toen
uitgedaan, vervolgens begonnen ze hetzelfde te doen als op de monitor. Ik heb dan foto’s genomen
met mijn zoon. Ik had een Koreaanse adoptiezoon. Ik heb toen foto’s gemaakt met hem omdat
verschillende kinderen dat deden. Ze gingen zitten en begonnen met hun voeten in het zand te
spelen. Dat was een video-installatie met al-dan-niet participatie van de bezoeker.
SR: Weet u of dit werk nog bewaard gebleven is? In literatuuronderzoek vonden we terug dat u
een reconstructie van Sand Action maakte voor een expo in Maison de la Culture in Namen?
FB: Ja, dat klopt.
SR: Zou u ons wat meer willen vertellen over het Midzomerforum in Assenede?
FB: Midzomerforum was een tentoonstelling in het dorpje Assenede. Daar heb ik toen geen video
getoond, maar iets anders. Het ging om een tentoonstelling in het dorp die ik mee georganiseerd
heb met onze conservatrice. Pim de Rudder was van Assenede, een architect die er een hele tijd een
café en galerij heeft gehad. Ook Walter de Buck had een huisje in Assenede. We gingen hier vaak te
voet naartoe in onze studententijd. Dat was ver, zo’n 20 km. Maar we deden daar al de café’s, en
bleven vaak hangen in Assenede. Af en toe bleven mensen slapen bij de Rudder of Walter de Buck,
of gingen wij te voet terug naar Gent.
Naast Assenede lag Philippine, een dorpje bekend voor de mosselen. Toen was er daar een
mosselrestaurant waar héél Vlaanderen naartoe kwam. Dat was ook bekend bij de studenten in
Gent. Dus hebben we toen een tentoonstelling georganiseerd in Assenede. Chris Goyvaerts was
erbij, Jacques Lennep: hij heeft toen geen video gemaakt, maar hij de urinoir van Duchamp
omgedraaid en tegen een kerkmuur geplaatst. Er zijn ook beelden waar Lennep en ik en anderen aan
het urineren zijn in die urinoir. Als performance stond Lennep daar met een grote
kunstschildersmuts, een palet, een lange zwarte mantel en een doek rond zijn lijf. Hij was dan het
toilet van Duchamp gaan schilderen. Dat was de performance van Lennep.
We hebben dat twee keer georganiseerd geloof ik, Midzomerforum. Ik heb toen het volgende
gedaan: ik heb pancartes gemaakt met toeristische aanduidingen. Bij alle wegen die uit het centrum
kwamen van Assenede, had ik net voorbij het gemeentebord andere plakkaten geplaatst,
bijvoorbeeld van Romeinse ruïnes, de Griekse thermen of een middeleeuws kasteel. Ik heb toen
verschillende toeristische bezienswaardigheden erop gezet. Deze leken op officiële pancartes. Bij het
gemeentehuis van Assenede waren ze toen heel kwaad, omdat veel mensen kwamen vragen waar
die bezienswaardigheden zich bevonden. Dat was dus de bijdrage van Hubert Van Es. Het had een
zekere sociologische impact.
Het beste werk dat ik toen gemaakt heb, was in New York, in de PS1. Ik had een plan gemaakt voor
een tentoonstelling waar ik niet aanwezig moest zijn. Ik moest een zaal hebben, waar er aan de ene
kant een tafel of een grote sokkel stond, en aan de andere kant een tafel tegen de muur die de hele
breedte van de zaal innam. Vervolgens had ik gevraagd om een sociologische fiche te maken van een
van de bewakers: geboorteplaats, datum, getrouwd, kinderen, foto’s van zijn huis en auto… Dit zou
een sociologische context schetsen van de bewaker. Eén maand lang moest hij elke dag leeggoed en
verpakkingen meebrengen. Indien nodig, moesten deze uitgespoeld worden. Glas, plastiek zakken…
noem maar op. Dit moest dan op de tafel gelegd worden, en er moest een foto hiervan genomen
worden. Die foto moest dan met een datum bevestigd worden aan een van de muren. Dus het
resultaat was een proces van 30 dagen lang waarbij er foto’s van elke dag aan de ene kant van de
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muur hangen, en aan de andere kant foto’s van hoe het groeide. Op den duur lag die tafel vol. Voor
mij was het boeiend dat dit allemaal uitgevoerd kon zijn zonder mijn aanwezigheid. Ik had geen tijd
om daar te zijn, dus bedacht ik een plan waar er visueel wel iets te zien was. Zonder veel uitleg was
alles aanwezig. De fiche toonde aan wat de man deed.
SR: Ook vonden we het werk Closed Circuit van 1974 terug. Was dit het eerste werk dat u samen
met Chris Goyvaerts maakte?
FB: Neen, Experiments for Auto Communication was het eerste werk, dat we met die apparatuur
maakten. Het tweede was Closed Circuit, en het achterliggende idee was om de apparatuur met
zichzelf te laten communiceren. Je kon rechtstreeks beelden tonen waar je niet mee kon filmen, en
dan krijg je zo’n effecten: verdubbeling en dergelijke, gewoon omdat je de camera op de monitor
richt. Dan zie je het beeld van de camera naar de monitor en de monitor op zichzelf. Dan Graham
vond dit het beste werk dat ik ooit gemaakt heb. Hij was ook met zo’n zaken bezig. Het conceptuele
idee van iets opnemen zonder dat je iets ziet. Er zijn installaties van Dan Graham waar het beeld zich
blijft opstapelen op zichzelf, tot er niets meer te zien valt. Men kwam toen binnen en zei: “Dat is
kapot.” Maar nee, dat is niet kapot. Dat was ook een vorm van ‘closed circuit’, een gesloten
verbinding. Dat heeft met elkaar te maken, zelf communiceren met de apparatuur en de apparatuur
met zichzelf laten communiceren.
SR: In de jaren ’70 had u een uitgebreid nationaal en internationaal netwerk van
videokunstenaars. Waren er bepaalde kunstenaars waarvan u kan zeggen dat die invloed gehad
hebben op uw videowerk als Hubert Van Es?
FB: Ik denk het niet. De periode waarin ik aan het experimenteren was, daarin werd zelf veel
geëxperimenteerd. Tamelijk snel zijn kunstenaars video beginnen gebruiken om een verhaal te
vertellen, zichzelf te filmen. Niet om video te maken, maar om ‘filmpjes’ te maken. Na enkele jaren
werd ik minder geïnteresseerd in video, omdat het niets meer bijbracht: het waren gewoon films.
Het was natuurlijk goedkoper om met een video een film te maken, je kan makkelijker overweg met
de camera en kan meteen zien wat je aan het doen bent. Wat mij minder interesseerde waren de
langere narratieve video’s, iedereen was dat plots aan het doen. Natuurlijk zijn er enkele
uitzonderingen, bijvoorbeeld Marie André.
EW: Denkt u dat door internationale videokunstenaars uit te nodigen naar het ICC, zij een invloed
hadden op Belgische videokunstenaars?
FB: Dat zal wel. Er kwamen veel bezoekers binnen en buiten, de Meir was dan ook een van de
drukste winkelstraten van Antwerpen. Daar kwam makkelijk 100.000 man per jaar over de vloer.
Maar dat was ook omdat we veel organiseerden. Er waren telkens twee of drie tentoonstellingen
tegelijkertijd. Fotografie, video, beeldende kunst… Het was dus altijd druk. Maar natuurlijk had dat
ook een invloed op Belgische kunstenaars, want die kwamen allemaal kijken. Een invloed is dan
onvermijdelijk. Twee jaar geleden kwam een oude man naar mij en zei: “Meneer Bex, ik moet u
bedanken. Mijn leven is veranderd in der tijd omdat ik kwam kijken naar wat u allemaal
organiseerde in het ICC. Mijn ogen zijn toen opengegaan voor de kunst en de verbeeldingswereld
van kunstenaars. Dat is me heel mijn leven bijgebleven, ik heb heel mijn leven kunnen genieten van
kunst.”
Natuurlijk heeft dat invloed gehad op de mensen die binnenkwamen. Ik organiseerde klassieke
concerten op middagen, alsook poëziemiddagen, voordrachten… Dat zijn andere milieus, andere
mensen. Ik zag oude kunst graag en vond hedendaagse kunst boeiend. Er zijn mensen die vastzitten,
die niet van genre veranderen. De mensen die dan naar de klassieke muziek kwamen, gingen nooit
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binnen in de beeldende kunsten tentoonstellingen, ook al was dat gratis. Ik zei dan “kom eens
kijken”, maar dat interesseerde hen niet, dus gingen ze door zonder te gaan kijken. Dat vond ik heel
erg. Ik heb dit soms proberen te doorbreken door bijvoorbeeld een tentoonstelling te organiseren
van Kuifje, Hergé. Dat was fantastisch, op hetzelfde moment was er een tentoonstelling van Kosuth.
In de eerste zalen hing werk van Kosuth, en men moest door deze zalen om het werk van Hergé te
gaan bekijken. Dat functioneerde. Af en toe liep ik ik rond om te luisteren naar de reacties van
mensen. Een man zei toen bijvoorbeeld tegen zijn vrouw over het werk van Kosuth: “Kijk eens, dat is
drie keer stoel en dat is drie keer iets anders.” Er stond een echte stoel, een foto van een stoel en
een tekst over de stoel uit de Van Daele (‘One and Three Chairs’, n.v.d.r.). Die man had ineens Kosuth
leren kennen. Alleen door mensen te confronteren, kan je iets overbrengen, maar je kan ze
natuurlijk niet verplichten.
SR: Wat waren, in die periode, de eerste reacties op video van het publiek? Was dat iets dat meer
onder kunstenaars leefde, of was er ook interesse van het publiek?
FB: Er was al het televisiescherm, een monitor. Dat was al een vertrouwd stuk meubilair geworden
bij de meeste mensen. Ik heb nog een tijd meegemaakt waar dat allemaal nog niet bestond. Maar
het object was hen niet onbekend. Als ze dan video’s zagen op de schermen die ze niet op hun
vertrouwde televisie thuis konden bekijken, dan bleven ze wel even kijken. Het probleem met de
kunstenaarvideo's was dat dat allemaal te langdradig was. Eén idee duurde een uur lang. De
kunstenaars waren allemaal te fier, en je kon ze niet wijsmaken om het te reduceren naar enkele
minuten.
SR: Zijn er u Belgische kunstenaars bijgebleven waarvan u dacht: “Die maken echt sterk
videowerk”? Die nu misschien minder bekend zijn?
FB: Jacques Lennep. Jacques Charlier heeft nooit belangrijke dingen met video gedaan, hij heeft zijn
performances als gitarist zitten opnemen. Maar Jacques Lennep waar daar fantastisch mee bezig.
Dat was niet persé experimenteel, maar wel heel boeiend omdat hij de kunst in vraag stelde, en met
alles speelde. Dan was er ook nog Jacques Louis Nyst, maar dat waren vooral narratieve en literaire
werken. Dus je had Jacques Lennep, Jacques Louis Nyst, Jacques Lizène. Maar Lizène heeft nooit veel
gedaan met video, hij werkte vooral met fotografie. Filip Francis heeft ook interessant werk
gemaakt. Ik heb ooit zijn vallende blokjes gefilmd in de Sint-Annatunnel op het onderstel van een
kindervoiture. We liepen toen met die camera daarop vastgezet.
SR: Hij was ook betrokken bij de Continentale Film & Videotoer samen met Hugo Heyrman. Is dit
evenement de aanleiding geweest voor de oprichting van Continental Video?
FB: Ja, om twee redenen heb ik Continental Video opgericht. Ten eerste om onafhankelijk te zijn van
de administratie van cultuur. Ik heb toen een hoop vzw’s opgericht met mensen die van aanpakken
wisten. De Film- en fotoclub (Foto+Filmclub, n.v.d.r.) heb ik opgericht met een aantal mensen die
daar veel van wisten. Dan had ik assistenten om tentoonstellingen te maken die kennis van zaken
hadden. Ik had dus voor video, fotografie en architectuur verschillende vzw’s opgericht. Voor
architectuur was dat CEA-CERE, een Franse titel die stond voor Centre d’Etudes Architectural et
Centre d'Études des Recherches l'Environnement. Dat bestond al in Parijs, ik heb dezelfde dingen
overgenomen, ook het logo. Dat stelde mij in staat meer te doen dan dat ik ooit alleen had kunnen
doen. Verder creëerde het ook afstand met de controleurs van Brussel.
SR: Welke kunstenaars werden getoond op de Continentale Film & Videotoer? Hoe gebeurde de
selectie van video’s?
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FB: De meesten maakten Super 8 films. Dat was nog net voor de video. Er werd een oproep gedaan
naar kunstenaars die bezig waren met film, en via via raakte dat bekend aan allerlei mensen. Filip
Francis had filmpjes gemaakt vanuit een auto die de strepen op de banen afbeelden. Drie Minuten,
ringautobaan, trekken, roltrap, stop stap stop stap..; dat vond ik visueel voornamelijk interessant.
Ik had een Super 8 camera gekocht. Die kostte in die tijd 70.000 frank en de lens kostte ook 70.000
frank; dat is 150.000 frank voor een goede camera. Maar dat was met cassettes van drie minuten,
niet langer. Het was een fantastische camera met een fantastische lens. Dan kwam video en was die
camera niets meer waard. De meesten filmden toch met wegwerp Super 8 cameraatjes, kleine
machientjes. Maar met die camera kon je ook macro-opnames maken van mieren en zo. Dat was
een ongelooflijke lens, maar het is uiteindelijk relatief weinig gebruikt geweest, omdat de opkomst
van video alles gemakkelijker maakte: je kon onmiddellijk het resultaat zien.
EW: Maakte u uw video’s altijd in samenwerking met iemand of gebeurde dit eerder autonoom?
Was Chris Goyvaerts er bijvoorbeeld bij?
FB: Dat was meestal met Chris Goyvaerts, ja. Hij kende alle apparatuur heel goed. Hij wist wat hij
moest doen met belichting enzovoorts. Dat was gemakkelijk. Kunstenaars kwamen met hun idee en
Chris hielp hen. Ik gaf de apparatuur niet zo graag mee naar buiten. Er waren bijvoorbeeld
kunstenaars die kwamen met het idee: “Ik wil de camera al filmend van de Boerentoren gooien.”
SR: Dus de kunstenaars mochten de apparatuur gratis gebruiken, maar altijd met Chris Goyvaerts?
FB: Ja, meestal. Dan werden de afspeelapparatuur, de monitors, de taperecorders uitgeleend. De
eerste video’s die in het S.M.A.K. getoond werden, gebruikten allemaal materiaal van het ICC. Het
ministerie wou niet luisteren. Ik wou het materiaal uitbreiden en ter beschikking stellen, niet alleen
aan kunstenaars maar ook aan instellingen. Maar dan had ik geld nodig om apparatuur te kopen, en
dat wouden ze mij niet geven.
SR: Waren er kunstenaars die professioneler met video/film bezig waren dan anderen? Waar
video het hoofddeel van hun oeuvre uitmaakte?
FB: Voor de meeste Belgische kunstenaars was video een bijkomend iets. Hier waren geen Bill Violas
of Nam June Paiks. Ik heb nog een anekdote over Nam June Paik. Voor EXPRMNTL 5 (in 1974,
n.v.d.r.) heb ik Jacques Ledoux geassisteerd. Dan ben ik tien dagen in Knokke gaan logeren, ik had
daar een appartement gekregen. Met enkele kunstenaars had ik al een briefwisseling, inclusief Nam
June Paik, die ik niet kende. De eerste ochtend loop ik daar helemaal alleen, het was slecht weer.
Van de andere richting komt een persoon naar mij toe gewandeld. Ik dacht dat hij teveel gedronken
had; ik zag hem bewegen van links naar rechts, zwalpend bijna. Hij kwam dichter en ik zag duidelijker
wat hij aan het doen was. Op de dijk waren waterplassen, en hij was daarover aan het springen. Ik
vroeg hem: “mag ik u iets vragen?” waarop hij antwoordde: “I only speak English.” Ik zei: “I was
wondering what you were doing; if you were drunk and dancing on the street?”, “No, no, no,”
antwoordde hij, “I just bought new shoes and I didn’t want to get them wet. Nice to meet you.” En
hij ging door. Een uur later zit ik in het casino (waar EXPRMNTL plaatsvond, n.v.d.r.). Die man, die
Koreaan, kwam binnen en vroeg: “Do you know where Flor Bex is?” Ik zei: “I’m Flor Bex.” (lacht) Ik
had hem dus voor de eerste keer ontmoet op de dijk, niet door hebbende dat hij Nam June Paik was,
heel grappig. Hij had een witte monitor bij, maar geen boeddha. Dus dan zijn wij een boeddha gaan
kopen. Hij heeft daar dan de installatie gemaakt, TV Buddha. Het idee daarachter was dat de camera
naar zichzelf gericht is, de boeddha kijkt naar zichzelf. We zijn goede vrienden geworden.
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SR: Welke videokunstenaars werden uitgenodigd voor EXPRMNTL 5?
FB: De klassiekers: Nam June Paik, de Vasulkas (Woody en Steina Vasulka, n.v.d.r.)… Bill Viola was er
toen niet bij. We hadden ook tapes van Ed Emshwiller. Ik had een videocamera bij van het ICC. Ik ben
daarmee gaan filmen op het strand en dan heb ik die bewerkt op de synthesizer van Paik. Dat was
toen een werk van Hubert Van Es, maar ik weet niet waar die tape gebleven is.
SR: Is die tape achteraf nog getoond geweest?
FB: Dat weet ik niet meer. Ik heb een hele tape gemaakt, maar ik heb slechts 5 à 10 minuten
bewerkt. Ik vond dat heel boeiend om te doen, maar het was heel vormelijk. Het bracht niets nieuws
aan de betekenis van de tape. Ik ben toen mensen en wandelaars gaan filmen met honden op het
strand, vervolgens heb ik die beelden bewerkt. Je kan dit dan kleuren geven, vervormen, etcetera.
SR: Heeft u nog andere experimenten uitgevoerd met video, buiten deze die we reeds vernoemd
hebben?
FB: Ik heb nog andere dingen gemaakt. Daarnaast had ik ook een heel script van ideeën die ik nog
wou uitvoeren, ik heb er enkele van gefilmd. Bijvoorbeeld: twee mensen die lakens aan het
opplooien zijn. Ze komen dan de eerste keer bij elkaar, gaan terug achteruit, en komen dan weer bij
elkaar. Ik heb dat gefilmd, maar enkel het bovenste van de mensen, zodat je het laken en hun
handen niet kan zien; enkel de hoofden. Het resultaat is heel eigenaardig, je vraagt je af wat ze dan
aan het doen zijn. In dat genre heb ik een hele hoop dingen gemaakt, waarbij je een deel van het
gebeuren filmt en niet aan dat gebeuren denkt.
SR: Dat zijn video’s die niet bewaard zijn gebleven? De video’s die wij terugvinden, komen
allemaal uit de periode ’74 - ’75. Ik veronderstel dat u eind jaren ‘70 gestopt bent met video? Was
dit vooral omdat video té narratief werd?
FB: Ja, ik had een aantal dingen geprobeerd, maar ik had niet veel tijd. Wat heeft Hubert Van Es nog
gedaan? Ik had ooit een lange zomertentoonstelling in het ICC. Op de grond lagen tapijten, dat wil
zeggen ook veel stof. Na drie maanden worden de schilderijen van de muur genomen, op de witte
muren zag je overal stof, ook op de randen van de schilderijen. Ik heb al die wanden gefotografeerd,
sporen van een tentoonstelling. Op een ander moment werden werken van de muur gehaald, en
ingepakt door het personeel. Ze zetten die ingepakte werken vervolgens terug onder de nagel waar
ze gehangen hadden, dus je zag allerlei verpakte schilderijen in een zaal. Ik fotografeerde dat
gewoon, situation trouvé. Ook had ik ooit foto’s gemaakt van alle soorten strobalen. Je had er
rechthoekige, maar ook grote rollen. Die kwamen dan uit de machines en lagen op een veld:
fantastische tentoonstelling. Ik had zo een hele reeks van alle soorten vormen. Sommige boeren
begonnen die op het veld te stapelen, zo maakten ze dan een bouwwerk, een constructie met balen
waar soms een bache overkwam om dat stro droog te houden. Die mannen waren kunst aan het
maken zonder het te weten. Dat was altijd een kwestie van kijken.
Ik had een hele goede prof aan de universiteit van Gent die me echt heeft leren kijken: Marcel de
Maeyer. Hij heeft me echt leren kijken naar kunst. Hij deed een test waarbij hij foto’s maakte van
kunstwerken, bijvoorbeeld een paar vierkante centimeter van Gauguin, Van Gogh of Renoir. Hij
projecteerde vervolgens de dia en vroeg van wie het schilderij was. Ik herkende dat dan, doordat hij
mij geleerd heeft om alles te zien, om op details te letten, de toets… Ik heb altijd een sterk visueel
oog-orgaan gehad, ik zag dingen die anderen niet zagen. Als ik met de auto rij zeg ik bijvoorbeeld:
“daar zit ginder een uil op de prikkeldraad!” Bij de meeste videotapes die ik gemaakt heb, ging het
altijd over perceptie. Wat je ziet, wat je niet ziet en wat je denkt te zien.
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SR: Wat is voor u de relatie tussen performance/action/video? Engageerde u louter op zichzelf
staande werken, of ook registraties van performances voor het ICC en Continental Video?
FB: Ik ben begonnen met het filmen van alle performances die in het ICC plaatsvonden. Een
performance gebeurt maar één keer. Zelfs als je een performance opnieuw uitvoert, dan zal dat
nooit exact hetzelfde zijn als de eerste keer. Maar als je een schilderij aan een muur hangt, blijf dat
aan een andere muur natuurlijk hetzelfde schilderij. Een performance is een uniek gebeuren. Het
was heel belangrijk om dit te registreren natuurlijk.
EW: Werden zulke soort video’s tentoongesteld als autonome werken? Of was dit eerder louter
een registratie?
FB: Nee, dat werd bekeken als documentatie.
SR: Als u werken van Hubert Van Es in de toekomst zou willen tonen, heeft u dan bepaalde
voorwaarden op vlak van de tentoonstellingsruimte, locatie en apparatuur die gebruikt wordt?
FB: Het mag geprojecteerd worden, maar er moet wel rekening gehouden worden met het feit dat
het bedoeld is om op een monitor te tonen. Ik heb daar met Robert (Stéphane, n.v.d.r.) over zitten
discussiëren. Dat past beter bij het product van die tijd. Je kan natuurlijk projecteren, maar dan mag
je het niet te veel opblazen.
SR: We hebben ergens gelezen dat er een videotheek in het ICC was. Wat hield die ruimte precies
in?
FB: In de kelder waren opnamestudio’s met alle apparatuur. Daar was ook een grote metalen kast
met alle tapes. Er was ook een register. Mijn schoonzus is ooit in het verlof komen helpen en ze
heeft toen al die tapes ingeschreven in het register. Dat was niet professioneel: ze had de duur van
de video’s niet bekeken, er stond heel weinig informatie bij. De techniekers in de kelder schreven
ook niet zo veel op.
EW: Bij bepaalde kunstenaars zijn er wel technische fiches…
FB: Ja, er moeten ook contracten zijn. Ik maakte contracten met kunstenaars, zeker buitenlandse
kunstenaars. Daar stoorde niemand zich aan in die tijd. Ik behield de mastertape, en de kunstenaar
kon altijd kopieën krijgen. Volgens mij mochten ze telkens drie kopieën meekrijgen. In het contract
stonden allerlei praktische dingen, en ook dat het ICC die films altijd mocht vertonen. Wij hadden dit
zelf opgesteld. We gaven ook tweemaandelijkse brochures uit.
Op een zeker ogenblik heb ik bijvoorbeeld vastgesteld dat er heel weinig foto’s bestonden van de
kunstenaars. Omdat je daar in die tijd gewoonweg niet aan denkt. Nam June Paik is verschillende
keren in Antwerpen geweest, maar ik heb enkel foto’s met hem in Buenos Aires en Ferrera. Ik heb
geen enkele foto met Joseph Kosuth, die woonde in Gent en op een zeker ogenblik ook in
Antwerpen. Je denkt daar niet aan. Maar nadien, jaren later, denk je wel: “Ja, dat is stom, ik heb
geen enkele foto.” (lacht) Ik heb nochtans altijd fotografen in huis gehad. Nick Goyvaerts, de broer
van Chris Goyvaerts heeft ook twee jaar civiele dienstplicht gedaan. Ook Bert van Evercooren. Ik
denk dat zij ook een deel van hun foto’s hebben meegenomen met hun negatieven. Ik maakte ook
foto’s, maar dan stond ik er nooit op, natuurlijk. Er liggen nog twee volledige zwart-wit filmpjes in
het M HKA van Gordon Matta-Clark. Dat zijn allemaal beelden die ik zelf heb gefotografeerd.
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4. Interview Chris Goyvaerts - 04/10/2018
Door Dagmar Dirkx (DD), Sofie Ruysseveldt (SR) & Erien Withouck (EW)
Chris Goyvaerts werd als gewetensbezwaarde aangenomen door Flor Bex in het ICC om zijn civiele
dienstplicht van twee jaar te vervullen. Hij werd aangesteld als technieker en cameraman voor de
vzw Continental Video en hielp tal van Belgische en internationale videokunstenaars om hun nieuwe
videoproducties te realiseren.
DD: Hoe bent u terecht gekomen bij het ICC en Continental Video?
CG: Ik was van opleiding handelsingenieur, maar die studie heb ik nooit afgemaakt. Ik ben altijd al
geïnteresseerd geweest in film. Op een gegeven moment ontmoette ik Hugo Heyrman en Wout
Vercammen (de leden van Artworker Foundation, n.v.d.r.). Met deze mensen startte het project
Continental Video. In het begin kwam het er op neer om een camion om te bouwen tot een filmzaal
(voor de Continentale Film & Videotoer, n.v.d.r.). Dat was een oude demonstratiewagen van
Tomado. Een familielid bracht mij in contact met iemand die een grote firma had in Antwerpen die
camions produceerde. Bij hem had ik de camion voor 500 frank en een bak bier helemaal wit laten
spuiten. Dat had normaal een fortuin gekost. Dat hadden we anders niet kunnen betalen. De camion
werd ingericht en we zijn dan vervolgens begonnen met de eerste voorstelling voor het ICC. We
hadden in de camion een 16 mm projector geplaatst. En we hadden films opgehaald, onder andere
van Fugitive Cinema (van onder meer Ludo Mich en Robbe De Hert, n.v.d.r.). Ook bij de cultuurdienst
van de ambassades van Nederland, Amerika of Canada zijn we gaan vragen om films die we konden
vertonen. Daarnaast waren er ook nog een aantal losse cineasten die hun werk binnenbrachten voor
de vertoningen.
Na de Continentale film & Videotoer hebben we onze eerste videocamera's gekocht. Dat was een
Philips VCR en één zwart/wit cameraatje. Hiermee hebben we onze allereerste ‘Art Video’
opgenomen met Marc Verstockt: Five Acts on Screen. Voor deze opname zaten we in een enorm huis
dat we huurden van een dokter van het syndicaat in de Gounodstraat in Antwerpen. Dat was een
prachtig huis, maar onbetaalbaar om te verwarmen. Daar hebben we stilletjes met de VCR een paar
dingen gedaan. We hebben bijvoorbeeld Leo Copers gefilmd, die met zijn potje vuur rondzwaait en
tegen de muur vlamt (9 Sculpturen, n.v.d.r.).
Met de Triënnale in Brugge (in ‘74, n.v.d.r.) hebben we vlotter een video gemaakt. Toen hadden we
nog een camera aangekocht, dus hadden we drie cameraatjes en de VCR. Deze hebben we op
wieltjes gezet, zo hadden we een rijdende studio. Op de Triënnale hebben we Willy van den Bussche
leren kennen (Directeur PMMK, n.v.d.r.). Flor (Bex, n.v.d.r.) kenden we al van het ICC. Op een
gegeven moment moest ik dan mijn legerdienst gaan doen, maar dat wou ik niet. Flor stelde voor
om bij hem dienst te doen als gewetensbezwaarde, en zo ben ik in het ICC terecht gekomen. Daar
zijn we écht met video begonnen.
Flor kreeg elk jaar budgetten van het ministerie om een nieuw bureau te kopen. Flor zei dan:
“Waarom zou ik ieder jaar een nieuw bureau moeten hebben?”, dus kocht hij met dat geld onder
andere een recorder. Daar werd een beetje gefoefeld, maar de recorder was dus zogezegd zijn
bureau, en zijn stoel was een monitor. De kelder van het ICC bouwden we om tot een studio. Er
waren veel kunstenaars die het ICC bezochten en die werkten met video. Onder andere James Lee
Byars. Toen werd alles nog gefilmd op open reels, heel omslachtig. De tapes waren niet goedkoop,
dus daar werd voorzichtig mee omgegaan. Daarom werd er ook veel overgeschreven. We tapeten
over ruwe opnames om nieuwe opnames te kunnen maken. We hadden de financiële middelen niet
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om dat allemaal bij te houden, dus werden die gewoon gewist en hergebruikt. Het is een spijtige
zaak dat dit allemaal niet is bijgehouden. Door Flor kwamen daar kunstenaars zoals Dan Graham.
EW: Werden de video’s dan gemaakt als een samenwerking? Of was het eerder de kunstenaar die
naar jullie toe stapte met een idee?
CG: De kunstenaar kwam naar ons met het idee, wij waren uitvoerders. Wij brachten geen artistieke
inbreng; wel suggesties, maar niet meer dan dat. Er waren er enkelen, zoals Jacques Louis Nyst, die
naar ons kwam met heel simpele ideeën. Met hem hebben we plezante video’s gemaakt, zoals
L’Objet en Parapluie descendent L’Escalier. Een randmontage was in die tijd een ramp. Met open
reels moest je dan terugspoelen, laten aanlopen en dan op het juiste moment terug afspelen. Bij
veel van de montages slaat het beeld dan een beetje weg.
In het begin was Hugo Heyrman erbij, maar die had uiteindelijk niet veel meer te maken met video.
Hij heeft wel een filmpje gemaakt over Continental Video op Super 8. Vervolgens zijn er nieuwe
mensen bijgekomen, bijvoorbeeld Roger Steylaerts en Eric Convents (Cherica Convents, n.v.d.r.).
Tijdens de Continental Film- en Videotoer zochten we een chauffeur die met die wagen kon rijden.
Eric Convents had het juiste rijbewijs, en van het ene kwam het andere… We zijn vaak op pad
geweest met die bus. Hij had in die tijd ook Office Baroque gemaakt (film over ‘Office Baroque’ van
Gordon Matta Clark, n.v.d.r.), dat is een schitterende film geworden. Hij werkte verder ook als
cameraman bij Ludo Mich, daar heb ik een videoreportage over gemaakt, een soort ‘making of’. Dat
was allemaal met de toestemming van Flor, in de kelder van het ICC. (Chris Goyvaerts spreekt hier
over Ludo Mich’ cultfilm ‘Lysistrata’, n.v.d.r.) Dat waren heroïsche tijden.
SR: Flor Bex heeft ons ook verteld dat men materiaal kon uitlenen in het ICC, maar dat de
kunstenaars dit niet zomaar mochten meenemen. Jij moest toen altijd meegaan om de opnames
te doen, klopt dat?
CG: Ja, dat was altijd onder begeleiding. De kunstenaars mochten het materiaal niet zomaar
meenemen, anders hadden we veel kwijtgespeeld. We gebruikten het materiaal soms ook om
opnamen buiten de studio te maken, zo hebben we bijvoorbeeld op Jazz Bilzen gefilmd. Dit was de
allereerste live videoprojectie. We deden dat met twee zwart-wit cameraatjes, met een plastic
vierkantje als viewfinder. Achteraf gezien was de Sony camera met een schermpje toen al super
deluxe. In die tijd was er maar één firma die projectoren uitleende, UNELCO (LUVOX, n.v.d.r.), daar
hebben we toen een projector van gehuurd. Dat kostte allemaal wel veel geld. Om dit te kunnen
betalen hadden we sponsoring gekregen van Ford. We moesten de firma dan wel vermelden op het
scherm en op de reclamefolders. We kenden er in die tijd nog niet veel van, het logo van Ford stond
toen in spiegelbeeld en we wisten niet hoe we dit moesten aanpassen. Maar iedereen herkende het
logo, zelfs al stond het op zijn kop.
Ooit had ik samen met Jan Debbaut het plan om interviews uit te voeren met elke videokunstenaar.
Dat is een van de weinige dingen waar ik, achteraf gezien, spijt van heb dat we dit nooit hebben
gedaan.
SR: Jan Debbaut had ooit in een artikel vermeld dat het PMMK in Ieper ook een belangrijke plaats
was voor videoproductie. Het PMMK was toen onder leiding van Willy Van den Bussche. Kan u
daar wat meer over vertellen?
CG: Met Willy Van den Bussche? Dat weet ik niet. We hebben wel ooit met hem een film gemaakt
over keramisten. Pierre Caille, Carmen Dionyse, Octave Landuyt, José Vermeersch… Dat was toen
met materiaal van het ICC en we werden daar ook voor betaald. Ik maakte de opnames samen met
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Ivan Beeckaert, hij zat toen ook in zijn burgerdienst. Toon Illegems was een leerling van Eric
Convents, en zo kwamen er altijd maar meer mensen bij. Achteraf hebben we ook nog
samengewerkt met Marie-Jo Lafontaine en James Lee Byars. We hadden toen ook een aantal films
gedraaid tijdens Byars’ tentoonstellingen. Vervolgens werden we soms ook gevraagd bij Eric Antonis
van de Warande in Turnhout. Daar maakte ik een film met Paul van Hoeydonck, Jean-Paul Coenen
was toen de andere assistent. Dat was de schoonbroer van Raf Verjans, de beeldhouwer. Daar
hebben we ook een video mee gemaakt voor een tentoonstelling. We experimenteerden toen met
‘snow’ en ‘key’. (Video effecten, n.v.d.r.). Af en toe kregen we tapes toegestuurd vanuit Amerika, zo
leerden we de ‘grote mannen’ kennen, zoals Nam June Paik. Die had Flor ontmoet in Knokke tijdens
het EXPRMNTL festival, en achteraf ook in Lyon met de Biënnale.
SR: In de collectie van het M HKA - in de archieven van het ICC - hebben we twee films
teruggevonden die u met Roger Steylaerts heeft gemaakt: Experiment 1 en Lisy. Kan u hier wat
meer over vertellen?
(Video wordt afgespeeld)
CG: Ja. Roger had foto’s genomen (stills van ‘Lysistrata’, n.v.d.r.). Die zijn vervolgens geprint op doek.
Dan hebben we die foto’s gefilmd en ‘overvloeiers’ ertussen geplaatst. That’s it. En dan een
muziekje, meer was dat niet.
Na mijn burgerdienst ben ik in de commerciële videomarkt terecht gekomen. Ik had nog contact met
Continental Video, maar er waren ook projecten waar ik niet langer aan mee kon doen omdat ik
andere verbintenissen had. Onder andere het project met Ivan Beeckaert en Toon Illegems voor Ulay
en Abramovic in Thailand (City of Angels, n.v.d.r.). Ze vroegen mij om mee te gaan, maar dat kon ik
toen niet. Dat was zo spijtig. Ik heb wel nog producties gedaan met Jacques Louis Nyst, waar ik
eigenlijk geen tijd voor had, maar toch ben ik mee geweest uit sympathie. Dat was een enorme
steun voor ons, de mensen in Luik van Vidéographie.
SR: Was er veel contact tussen Luik en Antwerpen?
CG: Ja, bijvoorbeeld Jacques Louis Nyst en Jacques Lizène, Jacques Lennep. Lennep heeft ooit eens in
het Palais des Beaux-Arts tentoongesteld tijdens de selectie van Harald Szeemann over Belgische
kunst. Zijn film Ezio Bucci werd daar getoond en die heb ik nog gefilmd.
DD: Kwamen de mensen van de Luikse scène dan vooral naar het ICC of gingen jullie vaak naar
Luik, naar Vidéographie?
CG: In het begin kwamen ze altijd naar Antwerpen. We hebben ook samengewerkt met het
Bonnefantenmuseum in Maastricht. Daar hielden ze een tiendaagse kunstmanifestatie (Video- en
Filmmanifestatie ‘Kijken & Doen’ in 1977, n.v.d.r.). Wij maakten daar reportages van. Voor een
habbekrats, omdat we dat graag deden. Dat was een zware job, in die zin dat wij s’ ochtends vroeg
vertrokken en tot een stuk in de nacht filmden om dan terug naar Antwerpen te komen. En de
volgende dag opnieuw. Soms bleven we overnachten. Dat was toen ook met Tom Quick en meneer
Van Gravenstein, de directeur. Af en toe mocht er dan een Belgische kunstenaar afkomen, onder
andere de befaamde Daniël von Weinberger, die mee in Lysistrata speelde. Hij heeft toen een
performance in het Bonnefantenmuseum gedaan, echt schoon. Twee plastieken emmers met
spaghetti in tomatensaus die hij dan uitkieperde in zijn blootje.
Flor had een heel mooi werk aan zijn bureau van Ben Vautier. Het was een klein plakkaatje, waarop
stond geschreven: “l’Art ne m’intéresse pas”. Dat moet je ook met een korreltje zout nemen. Er
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waren er veel bij die af en toe blij waren dat ze eens over iets anders konden praten dan kunst. Er
zijn momenten geweest dat we dachten “Oei, wat gaat dat hier worden?”. Één weekend waren we
aan Lysistrata aan het verder werken op een feestdag. Het ICC was gesloten, maar wij mochten naar
binnen. De Meir was verlaten en het was goed weer, dat moet in juni geweest zijn.
Piet en Miet waren de conciërges van het Paleis sinds de tijd van de koning (het ICC bevond zich in
het oude koninklijk paleis op de Meir, n.v.d.r.). Die hadden een prachtleven, wonend in dat paleis. De
koning kwam toen slechts één keer per jaar, voor de rest van de tijd moesten die zorgen dat alles
proper bleef, maar anders was dat huis dus van hen. Ze hadden ook een klein hondje. Terwijl we
Lysistrata aan het filmen waren in de kelder, waren de ramen afgedekt met zwarte plastic. Die hond
was dan aan dat zwarte plastic aan het krabben. Flor was wel een ongelooflijke stimulans toen. Hij
heeft dikwijls wel ruzie gehad.
SR: Het ICC en Continental Video zijn dan toch een enorme stimulans geweest voor video in
België? Waren er ook andere plekken die echt stimuleerden en belangrijk waren?
CG: In die tijd kwam video voornamelijk uit het buitenland. Dat is stilletjes aan, hier in België, in een
stroomversnelling gekomen. Ik heb achteraf bij de LU Groep gezeten. Die mensen zijn nog steeds
actief, maar onder de noemer Vidi-square. Zij zijn veel bezig met het verhuren van apparatuur. In ’93
was er een overzicht van de Belgische videokunst hier in het M HKA. Toen ben ik bij LUVOX beginnen
werken. Dat was een soort ‘Dallas’ op zijn Vlaams. In ’93, met die tentoonstelling, had Flor aan mij
gevraagd: “Wil jij dat doen?” Toen zei ik: “Ik wil wel meehelpen, maar hardware is niet mijn ding. Ik
ben eerder een realisator, cameraman en monteur geweest. Maar ik zal het eens aan de Lu (Van
Orshoven, n.v.d.r.) vragen.” Op dat punt was er iemand van Gemeentekrediet die materiaal had
staan om boodschappen van de directie door te geven aan cliënten. Maar die stopten ermee, en
verkochten hun materiaal per kilo. Dat was een enorme hoeveelheid aan monitors en spelers. Voor
zo’n tentoonstelling was dat super. We zijn dan voor een werk van Jacques Louis Nyst naar Centre
Beaubourg (Centre Pompidou, n.v.d.r.) gegaan. Daar hadden ze een systeem gevonden om players
synchroon te laten lopen.
Marie-Jo Lafontaine was daar ook in ‘93 met een video. Toon (Illegems, n.v.d.r.) werkt ook nog
steeds met haar, hij gaat een volgend project met haar filmen. Maar hij zit meer in de professionele
video-opnamen. Ik doe mee aan een film over 40 jaar Zwarte Panter. Nu zijn we terug bezig omdat
het ondertussen 50 jaar is, ‘ten years after’. We gaan materiaal gebruiken dat ik destijds heb
gefilmd.
SR: Op een ICC-compilatie van de Nieuwe Workshop van de Beursschouwburg hebben we
Assenede Midzomerforum ‘75 teruggevonden. Volgens onze gegevens was dat een reportage van
Continental Video. We vroegen ons af of u dit gefilmd heeft?
CG: Ik zal daar zeker deel van hebben uitgemaakt. Raymond van het Groenewoud stond daar ook op,
helemaal in zijn beginperiode. Hij kende toen zijn teksten nog niet, hij had een boekje bij waar ze
instonden. (lacht)
SR: Zou u uzelf als videokunstenaar omschrijven? Mits u samenwerkingen heeft gedaan met o.a.
Roger Steylaerts? Of eerder als iemand die meegeholpen heeft om het werk te filmen?
CG: Nee. Mijzelf als videokunstenaar… ik had dat misschien wel kunnen worden als je ziet wat
sommigen doen. Ik had af en toe wel eens een idee, maar dat blijft dan bij een idee omdat je het dan
niet realiseert. Op een bepaald moment waren we wel, in opdracht van de stad, allerlei oude
ambachten gaan filmen, ook processies en dergelijke. Onder andere ook bakkers. Maar dan,
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toevallig, zit je te filmen en dan zie je een van die kuipen waarin het deeg gemengd wordt. Toen
dacht ik, dat zou een knappe installatie zijn. Twee schermen met dat deeg. Misschien een beetje
zoals die performance van Ulay en Abramovic, die allebei naakt in de deur staan.
We hebben in die tijd, niet met Continental Video, een poppenfilm gemaakt die momenteel speelt
bij de tentoonstelling van Ercola. Dat waren decorbouwers, vrienden van ons. Jan Decleir, Ivan
Beeckaert, Toon Illegems en mijn broer werkten daaraan mee. Dat was toen in de tijd van The
Muppet Show. We hebben die film later ook naar een vriend in New York gestuurd, die voor TV
werkte. Maar ze vonden het daar niet goed genoeg. (lacht)
SR: Had u de indruk dat er veel video getoond werd buiten het ICC in de jaren ’70? Bijvoorbeeld in
galerijen?
CG: Weinig. Video werd weinig gebruikt omdat het niet praktisch was. Het medium was toen nog vrij
onbekend. Mensen waren al blij dat er af en toe op TV een kleine reportage was over hun
tentoonstelling. Maar video als kunstvorm was op dat punt nog niet echt ontwikkeld. Het ICC was in
die zin wel vooruitstrevend, het gebruik van video bij een tentoonstelling bijvoorbeeld. Er waren
tentoonstellingen waar er dan even een beeld werd gegeven over de kunstenaar. Maar het ICC heeft
dus geen interviews gedaan zoals anderen dat wel deden. Voor het archief was dat goed geweest,
maar voor een tentoonstelling was dat saai geweest. Mensen konden daar niet naar blijven kijken.
We hebben ooit een video gemaakt met Flor Bex en Johan Van Geluwe: Hofjes van Eden; hiervoor
zijn we heel maffe beelden gaan filmen. Kaboutertjes bij mensen in de tuin. Dat was toen onderdeel
van een tentoonstelling met Nyst en Lennep. Er was ook een performance van Fabrizio Plessi, Het
doorzagen van de Schelde. Voor die performance had Plessi in een rubberbootje de Schelde over
gestoken terwijl hij door het water aan het ‘zagen’ was. We kwamen voorbij de Pérouse, een boot
die vroeger een van de beste restaurants in Antwerpen huisde. Daar zaten toen generaals en de
gouverneur te eten. Flor kende natuurlijk Kinsbergen, en Jan Debbaut was daar toen ook bij.
Plessi heeft ook samen met Christina Kubisch een performance gedaan, Aqua Concert, dat heb ik ook
gefilmd. Ik zat vooraan met een camera, zonder statief. Ik weet dit nog heel goed, want de opname
trok uiteindelijk op niets. Fabrizio gaf een aqua concert, wij wisten niet wat dat was. Hij begon toen
met een emmer water en een bekertje te gorgelen. (lacht)
EW: In het ICC archief heb ik verschillende technische fiches teruggevonden. Registreerden jullie
elke video die jullie maakten bij Continental Video?
CG: Registreren met een formulier? Nee, dat was onze job niet. Dat zal eerder Lieve geweest zijn
(Lieve de Deyne, n.v.d.r.). Maar dat zal niet consequent geweest zijn.
EW: Ook zijn er in het papieren archief enkele fiches die verwijzen naar een videotheek. Is dit ooit
gerealiseerd geweest in het ICC?
CG: Neen. Er waren toen wel enkele compilaties doorgestuurd naar Flor Bex voor de tentoonstelling
over videokunst. Af en toe werd er wel gevraagd om bepaalde video’s op te sturen voor
tentoonstellingen of wedstrijden.
SR: Wie maakte toen die compilaties?
CG: Die maakten wij. Dat was toen met U-Matics. Zo blijven er nog een aantal video’s over, omdat ze
in die tijd overgezet waren op U-Matic. Toen het ICC gedaan was, zijn er een heel deel video’s
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achtergelaten geweest in de kelder, zonder dat dit verwarmd was. Depot of opslagruimte is altijd
een moeilijk punt geweest. Ook van de apparatuur. Ik heb nog een oude open reel die ik van Raoul
Van den Boom gekregen heb. Hij zei toen dat hij dit niet meer moest hebben en vroeg of ik het wou.
Dat is gewoon een museumstuk. De camera van het ICC heb ik ook nog, de portable camera, maar
zonder lens. Je kan daar niets meer mee doen, maar dat is wel een leuke souvenir.
U-Matic is lang mee gegaan. Maar dan is het Betacam geworden, daarna Betacam SP en digitale
Betacam. Dat is commerce. Nu zijn er nog zoveel andere formaten: 4K en noem maar op. Je kan daar
nu al speelfilms mee maken. Zo goed dat men de films zelfs moet retoucheren om ze minder scherp
te maken.
Ooit, op een camera van Sony, was er een instelling ‘detail’ die je met een kleine schroevendraaier
kon bijdraaien. Voor een interview dat ik voor het Bonnefantenmuseum moest maken, dacht ik dan:
“ik ga die eens alle detail geven.” Maar dat was uiteindelijk dus niet om aan te zien. Als hij zijn mond
opende, dan kon je elke holte in zijn tanden zien. We zijn terug moeten gaan om het opnieuw te
filmen. Nu doen ze dat allemaal elektronisch. Filmsterren die zeggen “ik heb een pukkeltje hier”, dat
retoucheren ze gewoon.
DD: Wie was er allemaal deel van Continental Video? Toon Illegems, Hugo Heyrman, Wout
Vercammen, Chris Eckhardt? Wat was hun rol binnen Continental Video?
CG: Chris Eckhardt, daar zat ik mee in Continental Video en Artworker Foundation.
DD: En wat was de relatie tussen Artworker Foundation en Continental Video?
CG: Artworker Foundation was eigenlijk met Hugo Heyrman en de Continentale Film & Video Toer
was een spin-off van Artworker Foundation. Achteraf is Continental Video daaruit voort gegroeid,
nadat de bus al weg was. We hebben die bus dan nog eens verhuurd, die werd toen gebruikt als een
radiostudio aan zee.
SR: En was Filip Francis daar ook bij betrokken?
CG: Ja, Filip Francis was daar ook bij betrokken. Maar hij was meer een sympathisant, hij woonde
destijds samen met Luc Deleu. Op een bepaald moment was er een discussie met Hugo Heyrman
omtrent het project.
SR: Zijn er kunstenaars die voor u zijn bijgebleven die niet zo bekend waren, waarvan u zegt dat
die interessant werk maakten in die periode?
CG: Jacques-Louis Nyst, maar die zit wel in veel collecties. Ludo Mich is ook heel lang onbekend
gebleven, maar die heeft de laatste jaren wel een enorme boost gekregen. Die kennen ze nu tot in
Amerika en Japan, dat is ongelooflijk. Hij was ook een lange tijd onbekend gebleven.
SR: Hij was ook één van de weinigen die met 16mm werkte.
CG: Ja, op een bepaald moment had hij geld genoeg, dan was 16mm draaien geen probleem. Hij
heeft veel films op 16mm gemaakt. Eén van de eerste vertoningen was in de Zwarte Panter,
Saturnus. Guillaume Bijl deed hier onder andere aan mee.
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EW: In de video archieven zitten ook tapes van bijvoorbeeld een prijsuitreiking van de
avondschool fotografie. Werd dat vaker gedaan? Dat men het materiaal van het ICC gebruikte om
andere diverse zaken te gaan filmen?
CG: Ja, onder andere voor musea zoals de Warande en het Bonnefantenmuseum. We hebben zelfs
ooit een sterilisatie gefilmd met Ivan (Ivan Beeckaert n.v.d.r.), een operatie. Maar dat was omdat
Flor die dokters kende, “kunnen die mannen dat niet eens komen filmen?” vroegen ze dan. (Lacht).
Voor de rest hebben we ook bijvoorbeeld op een festival gefilmd met de apparatuur van het ICC, we
mochten dat van Flor gebruiken. Dat was in de arena van Orange. We hadden toen maar één
cameraatje bij, maar dat trok op niets. Een zwart-wit camera met een micro van Sony. Op de
camping zat een heleboel volk, dan hebben we datzelfde scherm die we gebruikt hadden in Bilzen
daar gezet. Dat werd opgenomen met een Open Reel, en dan draaiden we dan een uur later met een
andere Open Reel. De mensen konden dat toen gratis bekijken op de camping. Maar dat waren
andere tijden.
DD: Waren er voor u bepaalde kunstenaars in België die met video bezig waren, waarvan u denk
dat ze een invloed hadden op andere Belgische kunstenaars? Of buitenlandse kunstenaars?
CG: Veel hebben zich laten beïnvloeden in die tijd. Maar ik heb daar niet echt een overzicht van.
Belgische kunst is altijd een beetje surrealistisch. Jacques Louis Nyst ligt echt in de lijn van Belgische
kunst, ook Danny Matthys. Via Danny Matthys heb ik Lu leren kennen (Lu Van Orshoven van LUVOX,
n.v.d.r.). Op een gegeven moment zaten we in Knokke, voor een video van hem. Hij heeft er
verschillende: Knokke Zeedijk, Coupure Links, Coupure rechts in Gent en 19 Verdiepingen.
Jan Debbaut was daar toen ook bij. Ik had een portable gehuurd bij Lu en we gingen naar de zee.
Maar toen bleek de batterij plat te zijn, en het duurde een eeuwigheid om die op te laden. Dan
moeten we teruggaan met die camera naar Lu; “Ja, sorry, we hebben niets kunnen filmen want de
batterijen waren leeg”. We zeiden dat het voor het ICC was, en dat de camera niet werkte. Hij zei
toen dat we de camera het volgende weekend terug mochten meenemen. Zo heb ik Lu leren
kennen. Er was een goede band tussen Lu en het ICC, want het ICC was een goeie klant. De
apparatuur was toen nog heel duur. Voor montage had je de eerste U-Matic montages, er waren op
een bepaald moment al geavanceerde modellen op de markt waarmee je inserts kon doen. Je had
daarvoor twee machines nodig, maar dat was te duur voor ons. Dus zowel Lu als het ICC had zo’n
machine, en als we moesten monteren lag dat een tijd bij Lu en een tijd bij het ICC.
SR: U zei ook dat er veel contact was met Vidéographie, RTB had ook zo’n montagestudio. Hadden
jullie ook een uitwisseling?
CG: Nee, dat was meer in de tijd van het ruw materiaal dat opgenomen werd. Dat mocht toen op
één duim gemonteerd worden, een enorme luxe. Voor ons was een 16mm camera onbereikbaar, als
we zo’n toestel af en toe eens mochten aanraken, was dat al ongelooflijk.
Onze eerste statieven waren fotostatieven. Het eerste statief met een fluid head was een
godsgeschenk. Dan konden we eindelijk eens goed filmen. Op een gegeven moment kochten we ook
een andere lens, een groothoeklens. Dat was ongelooflijk. De liefde voor het materiaal heb ik echt
gekoesterd. Achteraf maakte ik ook mee dat sommige mensen een Betacam uitleenden, na een hele
dag opnemen kwamen ze dan terug naar de studio en smeten ze de camera neer, vol slijk. Dan zeg je
“Maar allez, zijn jullie nu niet beschaamd? Je weet niet wat zo’n materiaal kost!” In die tijd werden
er veel dingen gedaan voor peanuts, geld was een bijzaak. Als we eten kregen en een kleine
vergoeding was dat genoeg.
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SR: Kan u zich van die tijd veel vrouwen herinneren die bezig waren met het medium video?
CG: Anne-Marie van Kerckhoven heb ik in het begin geholpen, maar eerder op technisch vlak. Zij
deed bijna alles zelf, maar ik heb haar af en toe geholpen met montage. Ze heeft een video
opgenomen in de kelder van het station, Nekkerspoel in Mechelen. (Chris Goyvaerts spreekt over
een performance in 2011, n.v.d.r.) Waar de SS tijdens de Tweede Wereldoorlog heeft gefolterd. We
hebben daar toen met haar en Danny (Devos, n.v.d.r.) opgenomen. Mauro (Pawlowski, n.v.d.r.)
speelde drums en daar was toen ook nog een bassist (Aldo Struyf, n.v.d.r.) bij. We hebben dat
gefilmd en de video werd achteraf geprojecteerd. Ik ken Anne-Marie al van toen ze nog op de
academie zat, toen was ze nog samen met Hugo Roelandt.
Er is nog iemand geweest, Christine Vandemortel. En Edith Dewitt. Zij heeft toen een film gemaakt
tijdens het cartoonfestival aan zee. Ze was met Hugo gaan filmen uit een vliegtuigje. Ze had ook iets
gemaakt met Manneken Pis: ze had met een tractor Manneken Pis uitgegraven op het strand. Bij
laagtij hebben we gefilmd tot het water opkwam met de tij. (Lacht).
Voor de rest, vrouwelijke kunstenaars… Christina Kubisch, Lea Lublin, maar dat zijn buitenlandse
kunstenaressen.
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5. Interview met Robert Stéphane (voormalig algemeen directeur van de RTBF en stichter van
Vidéographie) - 9/10/2018
Door Dagmar Dirkx (DD) & Sofie Ruysseveldt (SR)
Robert Stéphane was de eerste presentator van het journaal op en latere directeur van de RTBF. Hij
richtte in Luik het RTC (Radio Télévision Culture) op, een lokale afdeling van de RTBF. Hier creëerde hij
het programma Vidéographie dat liep van 1976 tot 1986 en dat ruimte gaf aan kunstenaars om te
experimenteren met het medium video en televisie. Hij werd hierin bijgestaan door Jean-Paul Tréfois,
Paul Paquay en Annie Lummerzheim.
DD: Hoe hebt u het medium video leren kennen? En televisie?
RS: Ik ben begonnen bij de radio. Daarna stroomde ik door naar het gesproken journaal van de INR,
het Institut National de Radiodiffusion (de toekomstige RTBF, n.v.d.r.) en werd ik officieel journalist.
Vier jaar lang was het de radioredactie die het tv-journaal maakte. Ik was toen mediasociologie aan
het studeren en had een beurs gewonnen, de Eisenhower Fellowship: ik heb een jaar doorgebracht
in de Verenigde Staten, om alle mensen te bezoeken die mediasociologie studeerden en die dat
soort problemen bestudeerden. Aan het einde van dat jaar ben ik teruggekomen en heb ik een soort
van onderzoeksorgaan opgericht binnen de RTBF, onder de autoriteit van de nieuwe algemeen
directeur. Op een gegeven moment was ik het een beetje beu. Ik had de studiedienst opgericht, de
eerste auditmaatregelen. Ik kom oorspronkelijk uit Luik, waar pas een kleine radiozender was
opgericht. Ik had een meeting met de algemeen directeur, ik vroeg hem om eens te luisteren, en hij
begreep het min of meer. Er waren stakingen in het zuiden van het land en – waarschijnlijk weten
jullie dat niet – in die tijd vroegen de Waalse en Luikse vakbondsleiders vóór de Vlamingen om een
federaal België met een Wallonië en Vlaanderen die onafhankelijk waren, of toch autonoom. Dus de
algemeen directeur zei: ‘we organiseren de decentralisatie’. Ik kwam toe in een kleine zender waar
een achttal mensen variété en theater maakten. Maar er was geen nieuwsbulletin, helemaal niets.
Dan zijn we verhuisd naar een nieuw gebouw met vier radiostudio’s en een plek waar we de tvstudio konden installeren. Ik heb toen beslist om de televisiezender op te starten, ook al hadden we
daar de toestemming niet voor. Maar zo ging dat in die tijd. (lacht) Er was een organisatie met de
naam ‘Les Amis de Radio-Liège’. Ik weet niet of dat bestaat in Vlaanderen: radioketens waar ze
afkomen met een aanvraagnummer ‘voor die of die persoon’, en de mensen betaalden twintig frank
om hun stempel te drukken op de zender. Ik heb dat geld aangenomen met goedkeuring van die
mensen. Daarmee hebben we een 16mm montage-apparaat gekocht, en dan hebben we een
uitzending gemaakt over de ruimte en de situatie daar, in het heelal. Er draaiden in die tijd al
satellieten rond de aarde. We hebben een uitzending gemaakt over de ruimte met middelen die van
bedrijven kwamen, het was een soort sponsoring avant la lettre. We hebben een achtdelige reeks
gemaakt over de ruimte, gepresenteerd door een universiteitsprofessor van Luik. Dat was het begin
van televisie.
Vervolgens heb ik allerlei uitzendingen gelanceerd. Voor ARTE er kwam, maakten wij al
avondvullende uitzendingen. We vulden ze met reportages, humor en debatten: één thema per
avond. Op een gegeven moment werd in Franstalig België beslist dat er lokale tv-zenders moesten
worden ontwikkeld. Er waren toen meerdere projecten. In het begin werden er twee zenders
opgericht. De stad Luik had kandidaturen, de provincie Luik ook, er kwamen kandidaturen van
overal. Ik heb gevochten voor een lokale tv-zender van de RTBF. We hebben dan de zender RTC
opgericht : Radio Télévision Culture, een organisatie die ik al veel eerder was gestart. Ze bracht
mensen samen uit allerlei culturele werelden in de regio rond Luik, en zij brachten zaken aan voor de
radio. Dat werd uiteindelijk de RTC, en daarna RTC Télévision. Hier in Luik was de lokale tv een filiaal
van de RTBF. Ik schakelde RTBF-personeel in om de lokale tv te bestieren, en we deden dingen
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samen. Zij deden bepaalde zaken, wij maakten een tv-journaal voor hen omdat ze geen journalisten
hadden, maar ze organiseerden wel publieke debatten. Ze begonnen met zeer veel beperkingen, een
paar uur per week, en dan een paar avonden en uiteindelijk elke avond.
Daartegenover wilde ook de algemeen directeur Cultuur van de Franstalige gemeenschap zelf ook
een aantal van zijn eigen dingen verwezenlijken. Er waren twee lokale tv-zenders: het RTBF-filiaal in
Luik en in Doornik, waar er een zender was die niets te maken had met de RTBF, want die zat niet in
Doornik. Hij, mijn zogenaamde collega annex tegenstander, heeft dat daar opgericht. Je had dus de
eerste twee televisiestations: één in Doornik dat onafhankelijk was van de RTBF, geleid door een
vzw, en wij, een filiaal van de RTBF. Toen dat filiaal van start ging, besloten we in 1976 dat de vzw
andere dingen zou maken, die door de RTBF gebruikt zouden kunnen worden. Op dat moment, met
de mensen van het RTC en in onze studio’s die eindelijk serieus vorm kregen, zijn we gestart met de
maandelijkse productie van uitzendingen die gewijd waren aan nieuwe technologieën en hoe je die
kon gebruiken om ‘iets anders te doen dan’ (Vidéographie, n.v.d.r.). Op dat moment was een hele
reeks mensen die dingen begonnen te maken, zoals Jacques Charlier die bijvoorbeeld werkte met
Flor Bex (directeur van het ICC in Antwerpen, n.v.d.r.) voordat wij nog maar van hem gehoord
hadden. We wilden eerst een en ander duidelijk maken, sensibiliseren. We lieten mensen uit Parijs
overkomen. Fred Forest bijvoorbeeld. Fred is zijn werk komen voorstellen omdat hij ‘liveperformances’ produceerde. Hij heeft bijvoorbeeld een live-performance gemaakt op de eerste
Franse keten: hij liet een uitzending onderbreken en er weerklonk een stem die zei: ‘dit is geen
panne, het is een ervaring’, maar je zag helemaal niets. Dan kwam hij in beeld en zei: ‘oké, nu
kunnen we iets nieuws maken’. We begonnen ideeën te ontwikkelen en plotseling waren er mensen
uit de Luikse regio die in gang schoten. We hebben Jacques Lizène een forum gegeven, een
geweldige gek.
Maar goed, ik had mee een organisatie opgericht onder de naam CIRCOM (Coopérative
Internationale de Recherche sur la Communication, n.v.d.r.) met een groep mensen die vonden dat
het niet goed liep met de Europese televisie. In die tijd begon het stilaan commercieel te worden.
We brachten dus mensen samen van de Italiaanse Rai, van de Westdeutscher Rundfunk, de BBC, de
Franse radio, de Franse onderzoeksdienst voor televisie onder leiding van Pierre Schaeffer, een
briljante muzikant. We brachten een twintigtal mensen samen en richtten CIRCOM op. Ik had
ongelooflijk veel geluk: ik zat in Luik, tussen Keulen en Parijs, ik was un pauvre petit Belge, maar ze
stelden me meteen aan tot secretaris-generaal omdat ze niet wilden dat Frankrijk of Duitsland de
baas zou spelen. Elk jaar bracht de Prix Italia die mensen samen, elk jaar zagen we elkaar om uit te
zoeken hoe we de televisie beter konden maken.
Op een gegeven moment nam ik, in mijn kantoor in het Congrespaleis, de telefoon op, en had ik
iemand uit New York aan de lijn. Het was iemand van de Rockefeller Foundation: ‘Wij hebben
begrepen dat uw organisatie CIRCOM dingen doet met video. We zouden jullie willen ontmoeten om
jullie een voorstel te doen.’ De belangrijke afgevaardigden van CIRCOM werden uitgenodigd in Italië,
in een kasteel van de Rockefeller Foundation. We zaten daar tegenover zes of zeven Amerikaanse
televisiedirecteurs. Die zenders werden gefinancierd door de privé om verschillende dingen te doen.
Er was televisie in New York, Boston, San Francisco… Plots gaat de deur open en zien we twee
mensen binnenkomen: ene Nam June Paik en iemand anders die Bill Viola heette, toen nog
compleet onbekend. Nam June Paik kende ik al, die had gestudeerd in Düsseldorf of Keulen, en had
gewerkt met Wolf Vostell, die de Fluxus-groep mee had opgestart. We hebben uitzendingen van
Vostell naar België gebracht, we hebben dingen geprojecteerd in de studio’s, en Nam June Paik is
hier ook dingen komen voorstellen. We hebben onderhandeld met de Amerikanen. We werden dus
ook uitgenodigd voor evenementen in de States, deels georganiseerd door CIRCOM en deels door
Amerikaanse organisaties. Ik heb bijvoorbeeld de gebroeders Dardenne naar Washington
meegenomen. We zijn blijven samenwerken met de Amerikanen.
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We maakten tv-uitzendingen met bepaalde personen. Er was een museum dat tegenwoordig La
Boverie heet; de directrice nodigde ons regelmatig uit om publiekelijk de werken of de residenten
voor te stellen. In de namiddag namen we een uitzending op in de studio’s en ’s avonds gingen we
naar het museum. Dat ging elk jaar door tot in 1986. We pikten ons graantje mee van wat er
allemaal gebeurde. De Fluxus-groep, mee opgericht door Vostell, kwam een avond vullen, die wij in
zijn geheel hebben gefilmd en getoond. Ongelooflijk om dat nu terug te zien. We zijn met de RTBF
een lang concert van Laurie Anderson in het Cirque Divers gaan filmen. We zijn Patti Smith gaan
opnemen in Keulen, een performance die we recentelijk nog elders hebben getoond. We hebben het
werk van Jean-Luc Godard getoond. De andere zenders van CIRCOM deden zoiets niet. Ik was erin
geslaagd mijn grote baas te overtuigen, wij begrepen elkaar. Hij liet ons elke maand een uitzending
maken, tien jaar lang. We hebben daar 136 uitzendingen rond gemaakt. De lijst bestaat nog (lijst van
uitzendingen van ‘Videographies’, n.v.d.r.), jullie hebben die gekregen.
(Robert Stéphane bladert door de lijst, n.v.d.r.)
‘Happy Birthday America’ (van Maxi Cohen, Joel Gold, Bill en Esti Marpet, n.v.d.r.). Marie-Jo
Lafontaine, ‘A las cinco de la tarde’... We hebben ook Vlaamse dingen uitgezonden, fragmenten die
we via Flor Bex hadden gekregen. Met hem hebben we dingen uitgewisseld. Ik zei 132 uitzendingen,
maar we het waren er 132. En Gustav Hamos. Michael Klier. Jacques Louis Nyst die ook andere zaken
heeft uitgeprobeerd. En dan ‘TV Cubise Liège’ van Wolf Vostell. We waren de enigen die zoiets
deden, dus al wie bezig was met video wilde hierheen komen.
DD: Waarin verschilden de dingen die werden voorgesteld als videokunst van de zaken die eerder
rond televisie draaiden ? De technische middelen ?
RS : Aanvankelijk waren er veel technische problemen, maar daarna had dat geen belang meer.
Aanvankelijk hadden we mensen van de RTC gedetacheerd om zich zoetjesaan bezig te houden met
de ontwikkeling van een lokale tv-zender. Het meisje dat de eerste Vidéographie-uitzendingen
presenteerde was dat niet gewoon, ze was niet op haar gemak (Annie Lummerzheim-Florkin,
n.v.d.r.). Dan kwam er een geweldige presentator, die later een vedette in het theater werd: Jacques
Delcuvellerie. Hij had theaterstudies gedaan in Rijsel en was me aangeraden door enkele vrienden.
Hij heeft bijvoorbeeld films gemaakt over Rwanda en wat er daar gebeurde.
We hebben ook journalisten samengebracht om te overleggen wat we zouden moeten doen met
lokale televisie. Dat ging in allerlei richtingen. (bladert door de lijst) Léa Lublin bijvoorbeeld, een
militante feministe. Wacht.. (bladert voort) We deden ook debatten op de gemeentelijke televisie :
wat geeft dat? Hoe kunnen we het verbeteren? (leest voort) ‘Video’s en de vrouw’. Thierry Michel
kwam zelfs regisseren. Hij had een resem films gemaakt, waarvan een over de Congolese dokter die
een Nobelprijs had ontvangen: De man die vrouwen herstelde.
Het was zeer open-minded, er waren veel verschillende dingen, en er werden ook dingen
heruitgezonden. Ik heb bijvoorbeeld over Godard gepraat. De andere Franstalige kanalen deden
dingen, en op de ZDF in Duitsland werden af en toe uitzendingen gemaakt over zulke onderwerpen,
maar niet zo regelmatig als bij ons. Er liepen tests bij de WDR, waarbij we films van interessante
mensen uitzonden. We hebben films van de BBC uitgezonden, en we maakten ook participatieve
televisie, waar we acht vrouwen van verschillende sociale achtergronden samenbrachten in de
studio: arbeidsters, intellectuelen, universitaire professoren… Zeven weken lang hebben zij samen
beslist waarover ze wilden praten; het heette À vous les studios. Ze debatteerden zonder moderator.
De Franse televisie heeft een reeks uitgezonden van Godard (‘France, Tour, Détour. Deux enfants’,
n.v.d.r.). Zes of zeven weken lang hebben we programma’s van Godard uitgezonden. Er was ook Ici
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et maintenant (‘Ici et ailleurs’, n.v.d.r.) van Godard, dat handelde over de relaties met de Palestijnen.
Er heerste in die tijd een redelijk open geest.
Ik zou zeggen: onze uitzendingen gingen een beetje alle kanten uit, maar het kwam redelijk goed
over. Tien jaar lang (van 1976 tot 1986, n.v.d.r.) hebben we die reeks onafgebroken gedaan, dat is
helemaal gek. Maar goed, het leven is ingewikkeld. Ik was getrouwd met een dame die
gespecialiseerd was in theater en die gestudeerd had aan La Cambre. Zij is, min of meer op mijn
aangeven, assistente geworden … Na Vidéographie zijn we uit elkaar gegaan en is zij erin geslaagd
een nieuw programma te maken (‘Lumière Bleue’, later ‘Carré Noir’ genoemd, n.v.d.r.) dat kort na
het einde van Vidéographie is opgestart. Ik heb Vidéographie stopgezet en ben dan de baas van de
RTBF geworden. Ik ben vertrokken uit Luik en had dus niet de gelegenheid om me onder te
dompelen in videokunst, ik was bezig met vakbonden en politici. Dat is iets helemaal anders. (lacht)
Dus zij heeft een uitzending gemaakt waarvan ik me de naam even niet herinner, maar die ook op
een alternatieve manier geproduceerd werd, vrijwel non-stop geurende zes of zeven jaar. Ze is nu
met pensioen uiteraard, zoals ik. Ik ben met pensioen gegaan op 63 jaar en ik heb nooit zo hard
gewerkt als toen. Dat is de beknopte geschiedenis van Vidéographie.
Jullie hebben in elk geval de juiste lijst, en jullie kunnen zien hoe divers alles was. Je had Quartier de
Pierreuse; van het vrouwencollectief Expression: Les femmes dans les cafés ; Le sultan et son harem
van Etienne Verhaegen, La fin d’un jour van Marko Popovitch. O ja, we hebben ook jonge Belgische
filmmakers getoond. Mensen begonnen cinema te maken omdat alles toen makkelijker werd. We
hebben bijvoorbeeld films getoond van Marko Popovitch of Marie Jimenez (‘La version d’Anne’,
n.v.d.r.).
SR: En hoe maakten jullie de selectie? Kwamen er voorstellen van de jonge cineasten zelf?
We hadden een team van vier personen. Er was onder meer een regisseur die Paul Paquay heette. Er
was een presentator (Jean-Paul Tréfois, n.v.d.r.) die de eerste uitzendingen aanbracht en die ook het
eerste interview met Fred Forest heeft gedaan. Christiane (Christiane Philippe, n.v.d.r.) die zorgde
voor het script. We kwamen regelmatig samen en we probeerden alle suggesties te verzamelen. Ik
was niet bij alle details betrokken, alleen als het ging over principiële beslissingen. Er was een kleine
ploeg die daarop werkte, en we zagen elkaar regelmatig. Voor de eerste interventies in de States
gingen Paquay en Christine, met een cameraman en een geluidsman. Ze zijn met z’n vieren
vertrokken en zijn beginnen te draaien met de hulp van iemand (Barbara London, n.v.d.r.) die
instond voor de pr van het MoMA (Museum of Modern Art in New York, n.v.d.r.) en die hen in
contact bracht met allerlei mensen. Dat is rustig aan tot stand gekomen, in een zekere dynamiek,
met repetities enzovoort. Laten we zeggen dat het helemaal anders was dan traditionele televisie.
Het werd getoond in de late avond, rond 22 uur in het algemeen, soms op de eerste, dan op de
tweede zender, en het gebeurde elke maand. Ik zou het spumante noemen: we improviseerden.
We hebben een portret van Pierre Schaeffer voorgesteld. Jullie kennen hem misschien niet, maar hij
stond aan het hoofd van de RTBF-onderzoeksdienst. Hij deed ook andere dingen, hij maakte
uiteraard ook deel uit van CIRCOM. Er was bij Vidéographie een heel inventieve kant waarin we
soms ‘reflecties over’ maakten en dan weer ‘uitzendingen van’, dat varieerde. Aile 4 Neige, dat was
Nyst, die ook met Flor Bex heeft gewerkt. Eigenlijk is een deel van de Walen met Flor en het ICC
beginnen te werken nog voor wij ze op antenne brachten, omdat wij geen uitzendplek hadden. De
uitzendingen begonnen met de oprichting van de RTC, de samenwerking met hen en de
toestemming om uit te zenden op de RTBF.
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DD: Dus de kunstenaars gingen eerder naar Antwerpen om dingen te maken?
RS: Wij wisten van drie Luikse kunstenaars. Je had Jacques Louis Nyst, mijn beste vriend Jacques
Charlier en die gek van een Jacques Lizène. We wisten dat zij er waren, en je had in die tijd ook een
organisatie… Er was iemand met een boekhandel in Luik.
SR: U bedoelt Yellow Now en Guy Jungblut?
RS: Guy Jungblut, ja. Die jongen begon plots dingen te maken en kende Flor Bex, denk ik. Via hem
heeft Bex de Luikenaars leren kennen. Hij begon zich bezig te houden met video nog voor wij dat
deden. Op een gegeven moment was er een opening en hebben we alles gebracht dat we konden
vinden.
DD: Maar jullie hadden daarvoor geen contact met Yellow?
RS: We kenden elkaar. In die tijd begonnen we dingen te doen met de gedachte: ‘de mensen moeten
al die nieuwe dingen ontdekken’. Het eerste wat we presenteerden was iets ongelooflijks: een
reportage van een jonge leerling die een prostituee interviewde. Zo zijn we begonnen, het was wild
en slecht gedaan maar we zeiden: ‘kijk, dat is iets nieuws, en het kan gemaakt worden omdat we
nieuwe instrumenten hebben’. We deden iets heel geks met een jonge studente die iets
provocerends wilde maken. Het duurde twee of drie minuten, maar dat was om te tonen dat er
nieuwe dingen gebeurden. En zij kwam aan en toonde de camera en de recorder; jullie kunnen je
niet inbeelden wat dat was. Ook vandaag nog vind je geen tv-camera van hoge kwaliteit die niet
loodzwaar is. Als ik cameramensen daarover aanspreek, zeggen ze steevast dat dat stabiliteit geeft.
SR: Dus het doel was dus ook om een katalysator te zijn in het werken met nieuwe media?
RS: Uiteraard. Eerst zeiden we: ‘we moeten stimuleren en het beschikbaar stellen, zodat mensen er
zelf mee beginnen te werken’. De Dardennes zijn met dat materiaal begonnen, de camera en de
recorder op hun schouders. Er is een interview met hen waar ze lang haar hebben, opgenomen op
een boot op de Maas, waarin ze over hun leven vertellen (‘Lorsque le bateau de Léon M. descendit la
Meuse pour la première fois’ (1979), n.v.d.r.). De Dardennes zijn echte beroemdheden geworden,
met al die prijzen die ze gewonnen hebben… Een van hen koos ervoor in Luik te blijven en de andere
zit in Brussel. Ze hebben een productiehuis, les Films du Fleuve, waarmee ze fictiefilms maken. Je
hebt Dérives maar dat is voor kleine projecten. Hun kantoor zit hier ook aan de Maas.
DD: Kende u in de jaren 1970 nog andere productieplekken in België? Image Vidéo in Brussel,
bijvoorbeeld?
RS: Ja, natuurlijk, we produceerden met veel regelmaat… hebben jullie namen van mensen?
SR: Claude Haïm?
RS: Ja, die naam zegt me iets. Misschien ben ik hem toen wel tegengekomen en misschien hebben
we samengewerkt, maar vreemd genoeg gebeurden er in die tijd niet zo gek veel dingen buiten Luik.
Dankzij Guy Jungblut, Cirque Divers en ons gebeurde er iets. Er was veel activiteit. Het Cirque Divers
was opruiend, ze deden eender wat om het tegenovergestelde te doen van wat er mogelijk was.
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DD: Welke Belgische kunstenaars uit de jaren 1970 zijn belangrijk geweest in de Belgische
videokunst?
RS: We probeerden toen alle interessante mensen over de vloer te krijgen. (gaat door de lijst) Ja! Dat
was ik helemaal vergeten. We toonden hoe we het anders deden met het camerawerk. In 1974
hebben we het Brusselse politiecommissariaat bezocht en hebben we gepraat over de
bewakingscamera’s in de straten. Dat was toen voor het eerst. We probeerden altijd uit te zoeken
wat vernieuwend was.
SR: Was er in Vidéographie een productieafdeling die kunstenaars konden gebruiken om dingen te
tonen?
RS: Ja, op een gegeven moment, naar het einde toe, had een belangrijke Amerikaan een reeks
dingen in gang gezet, maar op een gegeven moment raakte hij geblokkeerd. Hij is naar onze studio’s
gekomen, heeft iets opgenomen en is vertrokken. We hebben hem, laat ik zeggen, de studio’s voor
een week ‘geleend’. Er waren momenten dat we dat ter beschikking stelden.
(Hij toont een affiche)
Die is getekend door Nam June Paik. Ik ben Nam vaak tegengekomen. Hij maakte ooit een
tentoonstelling in Knokke, georganiseerd door de mensen die het casino runden. Dat werd een
tijdlang gebruikt door Jacques Ledoux, een persoonlijke vriend, met wie ik aan dat experimenteel
festival heb gewerkt (EXPRMNTL, n.v.d.r.). Hij was daarmee begonnen in Brussel en in Knokke mee
voortgegaan. Tijdens de kerstvakantie zat hij daar en hebben we daar fantastische schandalen
gecreëerd. Ik had een Nederlandse groep uitgenodigd (Eventstructure Research Group d’Amsterdam,
n.v.d.r.), die een soort van enorme plastic bol hadden uitgevonden. Die bewoog in allerlei richtingen
op de tonen van bijpassende muziek (het project ‘Moviemovie’, n.v.d.r.). Aan de piano zat een man
die Frederic Rzewski heette. Met het geld van Les Amis de Radio-Liège waarover ik het eerder had,
heb ik die mensen uitgenodigd, en ik ben het moeten gaan uitleggen bij de raad van bestuur van de
RTBF. ‘Waarom hebt u dit gedaan ?’ – ‘Wel, om wat animo te maken, en het heeft de RTBF geen geld
gekost, het komt van Les Amis de Radio-Liège, dus jullie hebben me helemaal niets te verwijten’. Er
was een pionier van de happenings, een bekende Fransman (Jean-Jacques Lebel, N.D.L.R.). Er was
ook de vrouw van die Beatle die in New York vermoord is…
DD: Yoko Ono.
RS: Yoko Ono zat een hele week lang in die plastic bol tijdens het festival. Op een dag besloot die
‘happeningpionier’ dat hij een schoonheidswedstrijd voor naakte mensen wilde. We zagen Yoko Ono
en vier, vijf andere mensen. Plots kwam iedereen die aanwezig was die grote bubbel binnen. Het
stond daar vol blote mensen, terwijl de ministers erbij waren. (lacht) Onder meer Pierre Vermeylen,
de baas van Cinematek die alles organiseerde. God! Henri Pousseur, een componist die de baas is
geweest van het Conservatorium van Luik, heeft uiteindelijk Frederic Rzewski aangenomen, die er
dertig jaar lang pianodocent is geweest. Ik wil maar zeggen, in die tijd had je een spirit die vandaag
niet meer mogelijk lijkt. Alles is veel meer georganiseerd.
(Leest af van de lijst) Voilà: France, Tour, Détour. Deux enfants van Jean-Luc Godard. Die reeks was
het. We hebben twaalf uitzendingen gemaakt, twaalf bewegingen. Een jaar lang hebben we Godard
getoond. Ook ongelooflijk. Ze hebben het gemaakt in Frankrijk, week na week denk ik, en wij hebben
het een jaar lang elke maand gedaan. (bladert door de lijst) Wolf Vostell, Nam June Paik, Marie-Jo
Lafontaine, Jacques Charlier, Barbara & Michel Leisgen en Michèle Blondeel (Robert Stéphane heeft
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het over een Vidéographie-uitzending van 1983: ‘Album souvenirs Charleroi’). En dan later Qui vole
un oeuf vole un oeuf van Elsa Cayo en Chott El-Djerid van Bill Viola. Marie André, zegt dat jullie iets?
SR: Ja, we kennen haar. Ze komt regelmatig naar ARGOS.
RS: Zij is een briljante vrouw. Ik was eens juryvoorzitter op een videofestival in het Italiaanstalige
deel van Zwitserland (Festival International d'Art Vidéo Locarno, n.v.d.r.), op dezelfde plek als het
filmfestival. We hadden een organisatie opgericht (Association Internationale pour la Vidéo dans les
Arts et la Culture - AIVAC, n.v.d.r.), op een vergeten plek, onder leiding van iemand met de naam…
Een videomaker die veel op Documenta heeft gewerkt en die geboren en getogen was in deze stad.
Bon, maar ik heb Marie André haar eerste prijs gegeven voor iets dat Galérie de portraits heette, uit
1983. Wij hebben het vervolgens hier getoond. Nu ik het erover heb, herinner ik me dat ik daar de
leiding gaf, op een fantastische plek. Het was de plek van een Zwitser die enorm veel schreef over
hedendaagse kunst. Hij heeft me meegenomen naar Senegal, om me voor te stellen aan Léopold
Sédar Senghor, de eerste president van het onafhankelijke Senegal. Hij was ook dichter. We hebben
in Senegal dingen gedaan, want daar vindt jaarlijks een groot festival voor hedendaagse kunst plaats,
waar wij dus dingen hebben getoond.
(bladert voort)
Marie-Jo Lafontaine, A las cinco de la tarde... En o ja: Diana van Koen Theys. Vervolgens Tango de
Perro van Jan Bultheel en werken van Walter Verdin met de naam Ja-Rhythm, A Melody en A
Bathroom. Dat zijn precies de werken die Flor Bex ons toen heeft aangereikt.
SR: Jan Bultheel en Walter Verdin hebben vooral dingen gemaakt met De Nieuwe Workshop in
Brussel. In 1985 is dat deel gaan uitmaken van de Beursschouwburg.
RS: Misschien, ja. Ik zie hier iets, Videorhythmics (van Walter Verdin, n.v.d.r.) uit 1983. Dat is een
concert waarin videotapes gemixt werden met livemuziek. (bladert verder) op een gegeven moment
hebben we – ik vond dat knettergek – een werk gedaan van Monica Glineur, Wallonie Tournages.
Dat was een reeks portretten van Waalse cineasten en videasten. We zijn begonnen met Henri
Storck, die bekend is van die film over de Borinage. Paul Meyer, Thierry Michel, Jean-Pierre
Dardenne, Nicole Widart… We hebben ook een ander werk van Marie André getoond, Un ange
passe, een fictieverhaal dat zich afspeelde in het Antwerpse Schipperskwartier rond de Veemarkt.
DD: Had u toen ook contact met Michel Laub? Hij had ook Maniac Productions.
RS: De naam Maniac Productions zegt me iets.
DD: Hebt u dingen uitgevoerd met hem?
RS: Dat kan. Als ik goed zou zoeken, zou ik het misschien terugvinden, maar ik heb er geen sterke
herinnering aan. Michael Klier wel, we hebben ook Duitse video vertoond. Le géant van Michael
Klier. En Le divorce de Frankenstein van Monica Funke Stern.
SR: Weet u nog hoe het publiek reageerde op het programma? Was het een goede zaak voor de
nieuwe media en voor de dingen die u hebt getoond?
RS: Wel, we hadden een beperkt publiek. Ongeveer 3 of 4 procent, dus ongeveer 80.000 mensen die
video keken, en er waren niet veel plekken waar zoiets te zien was. We zonden gewoonlijk uit rond
22 uur, maar er was altijd wel een minimum aan mensen, gewoonweg omdat sommige mensen de
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onschuld zelve zijn en overal wel eens gaan kijken, mensen die kijken en mensen die dat per toeval
ontdekken maar die wel regelmatig terug komen kijken. Dus we wilden vooral uitgezonden worden.
We deden dingen in het museum, voor maximaal 200 personen. Maar regelmatig uitgezonden
worden op tv, dat is toch iets anders. Plotseling worden dingen simpel en toegankelijk, terwijl ze dat
eerder niet waren. De verleidelijke kant van televisie is dat het volk trekt. Het feit dat we regelmatig
uitzonden deed een bepaald publiek denken: wat zou Vidéographie deze maand doen? Nogmaals,
we hadden tussen 50.000 en 100.000 kijkers.
(bladert door de lijst)
Richard Kalisz. Embaume van Marc-Emmanuel Mélon. Dat is een film die wij hebben uitgezonden,
maar lang niet de bekendste. Kennen jullie Jean-Claude Riga?
SR: Ja, we hebben al zijn films in onze collectie. Ronde de nuit…
RS: Ronde de nuit, dit hier is de korte versie. Hij heeft twee versie van dat evenement gemaakt, en
hij haat de kortere versie. Wij hebben ze allebei uitgezonden. Hij maakt af en toe nog eens iets, maar
hij zit tegenwoordig vaak in de Verenigde Staten, omdat zijn dochter daar studeert en hij daar zijn
tijd doorbrengt.
SR: Met Nord Films?
RS: Nord Films, juist. Hij heeft nog steeds een kantoor in het RTC, geloof ik. Ik was RTC-baas tot 1983.
Daarna had je een liberale cultuurminister die uiteraard vond dat de RTBF dat niet langer mocht
controleren. Dus heeft men dat geheel ‘autonoom’ gemaakt en mij buitengezet. Enfin, ik zit in de
bestuursraad maar heb helemaal niets te zeggen. Het idee was: de RTBF mag de lokale televisies niet
meer controleren. Tegenwoordig is het omgekeerde waar: alle lokale zenders werken met de RTBF.
De samenwerkingen zijn intensief. Al die autonome dingen kunnen niet alleen overleven, want ze
hebben geld nodig. Op een gegeven moment droomde ik ervan om iets groot te maken met de
Nederlandse, Vlaamse en Duitse zenders, maar de Duitsers hadden geen lokale televisie. Om terug
te komen op de lokale zenders, ze wilden rond de klok uitzenden, en hoe deden ze dat? Door te
tonen wat de andere lokale zenders toonden.
DD: Waren er contacten tussen de RTC en de BRT, aan Vlaamse kant?
RS: Vrijwel niet, bizar genoeg. Enfin, niet zo bizar… Mijn theorie was: ik heb contact gezocht met het
M HKA toen dat nog anders werd geleid, omdat ik het ongelooflijk vond dat Luik en Antwerpen,
twee lokale hoofdsteden… We vonden het vreemd dat er geen relaties waren, dus ik heb contact
opgenomen en gezegd: ‘Kunnen we niets samen doen?’ We hebben toen onderhandeld en een
akkoord ondertekend (De Franse Gemeenschap en het Vlaams Gewest hebben in 2012 een akkoord
ondertekend dat als doel had om nieuwe initiatieven te stimuleren tussen organisaties en
kunstenaars aan weerszijden van de taalgrens. In 2018 hebben de twee cultuurministeries besloten
het project ‘Belgische folies belges’ te steunen: Vidéographie en M HKA organiseerden twee
vertoningen die de video-archieven van de RTBF en het ICC voor het voetlicht plaatsten, net als
nieuwe producties, n.v.d.r.) en mevrouw Alda Greoli, de minister voor CDH, vond het interessant dat
we een overeenkomst hadden met het Vlaams Gewest. Ik heb hier een papier, ondertekend door
Bart De Baere, waarin staat dat het Vlaams Gewest en het Waals Gewest samenwerken tussen Luik
en Antwerpen. Tegenwoordig is het S.M.A.K. in contact met een andere Luikse organisatie, waarbij ik
losjes betrokken ben. Het is een galerie die boeiende dingen doet, en ze zijn bezig met een
uitwisselingsprogramma. Ik ben van mening dat de mensen van het Waals Gewest slecht op de
hoogte zijn van wat er gebeurt in Vlaanderen, en omgekeerd.
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DD: Hebt u zelf nog banden liggen?
RS: Ja, oude tapes die ik per ongeluk heb teruggevonden. Er stonden nummers op, maar het waren
slechte tapes. Ik denk dat ze zijn gemaakt in de tijd dat mijn vrouw haar eigen programma had. (leest
voor uit de lijst) Music-Hall – Jacques Lizène. À vous les studios nummers 2, 3 en 4. En Rob
Rombouts, Entre deux tours. Daar is een stukje van Laurie Anderson, en dit ken ik niet. Ach, het zijn
oude zaken.
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6. Interview met Guy Jungblut (Yellow Now) - 17/10/2018
Door Dagmar Dirkx (DD) & Sofie Ruysseveldt (SR). Ook de echtgenote van Guy Jungblut, Andrée
Blavier (AB), is aanwezig bij het gesprek, net als Marc-Emmanuel Mélon (MEM).
Guy Jungblut schetst het ontstaan van zijn galerie Yellow Now in Luik, waar hij in 1971 de
manifestatie ‘Propositions d’artistes pour un circuit fermé de télévision’ organiseerde. Hij was ook
actief als cameraman voor Jacques Lizène en hield vele jaren de vinger aan de pols wat betreft
fotografie, film en video.
DD: Hoe zijn jullie in contact gekomen met film en video?
GJ: Waar begin ik, en wanneer? In 1969 opende ik een kleine galerie in Luik, die aanvankelijk niet
gespecialiseerd was. Ze lag eerder in de lijn van de vader van Andrée (de vader van zijn echtgenote
was André Blavier, n.v.d.r.), een bekende patafysicus en de biograaf van René Magritte. Mijn galerie
lag aanvankelijk dus eerder in de stijl van patafysica, collage en postsurrealisme. Zo is het begonnen.
Maar we raakten al snel geboeid door andere dingen. Haar vader was mijn mentor, maar op een
bepaald moment moet je je vader doden. (lacht) Duitsland ligt vlakbij, en in Aken en Düsseldorf
bewoog van alles: er was de Fernsehgalerie van Gerry Schum, er waren video-evenementen. Ik ben
fotograaf van opleiding, ik studeerde Schone Kunsten aan Saint-Luc in Luik en zat bij de eerste
lichting fotografen. Mijn galerie was trouwens een extensie van mijn studio, die nooit echt heeft
gewerkt.
We waren op de hoogte van wat er gebeurde in Keulen, Düsseldorf, Aken. Omdat ik niet was
opgeleid als schilder of beeldhouwer, raakte ik op dat moment geboeid door wat er gebeurt als
schilders zich gaan bezighouden met fotografie of video. Bovendien zaten we wat te knoeien met
het beetje materiaal dat we hadden. Maar het idee voor die tv-manifestatie (de manifestatie
‘Propositions d’artistes pour un circuit fermé de télévision’, n.v.d.r.) is ontstaan in 1970.
(Andrée Blavier toont enkele affiches uit die tijd, gemaakt door Jacques Charlier, n.v.d.r.)
Tegen het einde van de jaren 1970 had ik een vriend, Jacques Piraprez – hij werkt als persfotograaf
onder de naam Nutan. Die hing rond in Amsterdam, in nogal groezelige kringen. Hij maakte deel uit
van de organisatie achter het Wet Dream Film Festival in 1969-’70. Het ‘festival van de natte droom’
was een festival voor artistieke pornografie, en Jacques Piraprez was zo’n beetje de distributeur, die
de films zowat overal in Europa moest tonen. En dus reed hij rond met zijn auto. Het was nogal
moeilijk en gevaarlijk om een publiek evenement te organiseren in de galerie, het waren tenslotte
pornofilms. (lacht) Maar we leerden de broer van Jacques Louis Nyst kennen, Frédéric Nyst, die op
het platteland woonde – in Soiron, in het land van Herve. En daar, even buiten Luik, hielden we een
privé-evenement. Er kwamen zo’n vijftig mensen kijken naar de films die we projecteerden.
MEM: Projecteerden jullie video of film?
GJ: Vooral film. Er waren ook video’s bij, maar ik herinner me niet meer hoe we die projecteerden.
MEM: 16mm-film?
GJ: Inderdaad. Ik denk dat Jacques zijn materiaal bij zich had.
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SR: Welke films werden er getoond?
GJ: Er was de film van de regisseur die een jaar eerder de prijs had gewonnen op het Wet Dream
Film Festival – ik ben de naam vergeten (‘A Summer Day’ (1970) van Shinkichi Tajiri, n.v.d.r.). Die ging
over een dierenarts met een dierenfetisj (actrice Bodil Joensen, n.v.d.r.). Wij toonden dus hoe ze
seksuele betrekkingen had met haar varken, haar ezel… (lacht) Er was ook werk van Otto Muehl te
zien, allerlei grappige dingen.
MEM: In welk jaar was dat?
GJ: In 1970. Want in 1971 heb ik het tv-evenement georganiseerd. Ik geloof dat de laatste film er een
van Otto Muehl was. Die was nogal grappig en trashy. Hij toonde een groep jonge, naakte meisjes
die een piramide vormen, zoals een groep gymnasten, maar op een gegeven moment laten ze zich
volledig gaan, doen ze pipi en kaka. Na de film gaat het licht weer aan, en de mensen lachen, een
beetje groen en bleek. En op dat moment kwam Otto Muehl met een meisje en een andere kerel
naakt van de trap af. De meeste mensen zijn het toen afgetrapt. Ze deden daar een performance –
toen noemden we dat een ‘actie’, geloof ik, eerder dan een performance. Een happening waarbij –
eerder zielig eigenlijk, nogal pathetisch – een kip gekeeld werd, het meisje vol bloed zat, met suiker
op haar geslachtsdeel, en het publiek werd uitgenodigd om te komen… Voilà.
Elk weekend organiseerden we iets in die aard. Wat grappig was, is dat de mensen zich de helft van
de tijd uit de voeten maakten. Degenen die bleven, hadden vaak een foto- of filmcamera bij, zoals de
eerste Portapak. Ik kende dat niet, maar Lizène en ik zagen iemand die aan het filmen was. Het was
Shinkichi Tajiri, een Japans-Amerikaanse beeldhouwer die in Maastricht woonde, en hij filmde met
een Portapak. Lizène en ik wilden daar graag iets mee doen. Het was iets wonderlijks: je filmde wat
er gebeurde en je had direct resultaat. Hij toonde ons meteen wat hij had gefilmd. En voilà, we
deden dus zomaar iets, en het was het eerste video-evenement in België. Maar we vonden geen
Portapak, en dus losten we dat op door een nieuw concept te lanceren, met een bewakingscamera:
een gesloten circuit.
AB: Vergeet er niet bij te zeggen dat we hulp kregen van iemand die voor Philips werkte, en die ons
dat materiaal heeft geleend.
GJ: Inderdaad. Dat was via een vriend, maar ik weet niet of dat u interesseert.
AB: Dat heette in die tijd nog MBLE, ik herinner me niet meer waarvoor dat stond (Manufacture
Belge de Lampes Électriques, n.v.d.r.).
MEM: Was dat een manier om aan promotie te doen?
AB & GJ: Nee, hij had het materiaal geleend voor een weekend. Maar het viel in panne. Dat gebeurt
altijd met video. Nu nog altijd, dus zeker in die tijd… (lacht) Het idee was om kunstenaars te vragen
om na te denken en ons een voorstel te doen. Ze kregen een monitor ter beschikking die op de
straat gericht was, en een binnenruimte van 15 vierkante meter – de galerie. Kortom, een voorstel
van een kunstenaar voor een gesloten circuit.
SR: Hebben jullie dan een uitnodiging verstuurd naar kunstenaars?
GJ: Inderdaad.
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SR: Hoe hebben jullie de kunstenaars geselecteerd?
GJ: Goede vraag! De uitgeverij DuMont uit Keulen had op een gegeven moment een dikke catalogus
gepubliceerd met de titel PCA: Projecte, Concepte & Actionen, een typisch boek uit die tijd in
offsetdruk, een beetje grauw voor DuMont, toch een grote kunstboekenuitgeverij. Ik had de man
aangeschreven die dat boek had verzorgd, en die had me een lijst met adressen gestuurd. Daar komt
het zowat op neer.
We hadden ook een basisbestand. Voor een van de allereerste tentoonstellingen die ik organiseerde
in de jaren 1970, had Ben (Vautier, n.v.d.r.) ons een bestand gestuurd. Het netwerk kwam zo tot
stand. Ha, ja, het was Walter Aue, die man van Projecte, Concepte & Actionen. Dat was allemaal erg
typisch voor die tijd.
MEM: En diende dat boek om kunstenaars te vinden die geïnteresseerd zouden kunnen zijn in
installaties?
GJ: Ja.
MEM: Hoeveel voorstellen hebben jullie toen ontvangen?
GJ: Een stuk of zestig.
MEM: En jullie hebben die allemaal uitgevoerd?
GJ: Nee, want het materiaal ging kapot.
MEM: Maar je wilde dat wel graag doen?
GJ: Ja, als we hadden gekund. Maar kunstenaars lezen niet altijd precies wat er geschreven staat in
de opdracht. Er waren er die iets met 150 figuranten voorstelden… Terwijl wij maar 15 vierkante
meter hadden. Nee, dat waren soms heuse scenario’s.
MEM: De formule was dus een technologisch kader voor een installatie. Dat kader was hetzelfde
voor alle kunstenaars, om in te installeren of te performen. Dat was heel inventief, niet?
GJ: Dat denk ik, ja. Maar je beseft niet altijd meteen dat iets vernieuwend is.
MEM: Inderdaad, performancekunst bestond al met de happenings in de Verenigde Staten, begin
jaren 60.
GJ: Met Allan Kaprow, ja.
MEM: Maar over de eerste installaties… We zouden kunnen zeggen dat het constructivisme
installaties maakte. Maar hier hadden jullie een kader, een technologie zelfs… Het is bijna zoals
zeggen aan een schilder: hier is het kader, hier is het doek, hier zijn de kleuren, maak er nu maar
iets mee. Hier was dat kader de videotechnologie.
GJ: Inderdaad. Ik moet zeggen, we waren ook nogal amateuristisch ook. Als ik zeg dat we een ‘ploeg’
hadden, die ploeg, dat was zij (Andrée Blavier, n.v.d.r.), ikzelf, Jacques Lizène – allemaal mensen die
er niets van afwisten. (lacht) Wij waren geen ploeg van specialisten, maar knutselaars. Maar ja, ik
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heb dat velletje papier opgestuurd naar ik weet niet hoeveel kunstenaars en heb een stuk of zestig
voorstellen ontvangen.
AB: Er waren er een paar die weigerden, een paar die een excuus hadden.
MEM: Dit zijn unieke documenten! En je hebt geen enkele foto gemaakt van de installaties?
GJ: Jawel, af en toe.
SR: En hebben jullie het evenement gefilmd?
GJ: Welnee, we moesten de videocamera vasthouden en allerlei dingen doen.
DD: Ik zag in jullie bestanden dat de Antwerpse X-One Gallery interviews afnam met de
kunstenaars. Er was een fiche…
GJ: Ja, ik snap het.
DD: Zij interviewden de kunstenaars, over politiek, economie en psychologie?
GJ: Nee, dat herinner ik me niet.
DD: Oké.
MEM: Ah, dat zijn foto’s van het monitorscherm!
GJ: Ja, ik heb foto’s van het scherm. Voilà… Helmut Schweizer.
MEM: En dat zijn de foto’s die hij heeft toegevoegd?
GJ: Neen, ik heb dat gedaan. Dat wil zeggen dat het een voorstel is dat gerealiseerd is. Er zijn fiches
die een werk op zich zijn.
MEM: Ik vind dat zeer ontroerend, die foto’s, omdat dat het enige is wat rest. Er zijn geen
opnames, er hebben beelden bestaan maar er is nu alleen nog dit spoor. En in theorie is dat ook
interessant omdat het, zoals je zegt, een installatie is, een soort van videoperformance, waar niets
van overblijft.
GJ: Het zou boeiend zijn om een analyse te maken van wat we hebben ontvangen. Vele voorstellen
beperkten zich tot het filmen van een mening, bijvoorbeeld, een zin, vijf minuten, drie minuten.
Bijvoorbeeld hier, van Gina Pane: ‘op bevel van de avant-garde moeten alle bourgeois thuisblijven,
zij die naar buiten komen zullen worden opgepakt en getransporteerd naar Gina Pane’. Een beetje
naïef, toch? (lacht)
MEM: Hedendaagse kunst is dan ook heel erg naïef, dat is volgens mij nog niet veranderd.
GJ: Kunst is informatie, overgedragen via media. Ja, er zijn ook zaken die we niet altijd begrijpen.
Maar om terug te komen op de selectie van de kunstenaars: ik denk dat ik in mijn keuzes voor de
programmatie ben begonnen met de dingen die het makkelijkst te realiseren waren.
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MEM: De kunstenaars zelf waren er niet bij?
GJ: Neen. Sommigen zijn spontaan gekomen, dat wel. Ben Vautier, die hebben we niet gedaan. We
hadden de kans niet.
AB: Dieter Reick, is die gekomen?
GJ: Ja, die wel. Maar wie is Dieter Reick vandaag nog? Er was zelfs Walter Aue, de kunstenaar die de
PCA had gemaakt. Er waren de fiches van Barbara en Michael Leisgen, die op zich al een boek waren.
Want er waren er die ver voorbij de fiche gingen en die dingen toonden, die echt iets hadden
gemaakt – een heus dossier.
MEM: Hebben jullie nog tapes uit die tijd?
GJ: Hebben we er nog ergens liggen?
AB: Er zou nog ergens een doos moeten zijn.
GJ: In de kast. De ‘grote kast’. (lacht)
AB: Neen, ergens anders, want pellicule mag niet in vol zonlicht liggen!
SR: En zijn dat ook kunstenaarsfilms of eerder…
AB: We hebben ze naar jullie opgestuurd. Er is niets anders dan wat jullie al gekregen hebben.
GJ: De ‘vidéos mortes’ van Jacques Lizène hebben we niet teruggevonden. Jean-Michel Botquin had
al de films van Jacques Lizène gebundeld. Maar jullie vinden ze wel ergens te koop. (lacht) Het heet
‘Jouer avec les vidéos mortes’.
AB: Er zijn nog andere films die vernoemd worden maar die verdwenen zijn. De films van Alain
D’Hooghe zijn verdwenen, die bestaan niet meer. Jean-Pierre Ransonnet, ik weet niet of hij er thuis
nog heeft. Roquet misschien?
SR: We hebben er een van Maurice Roquet, maar welk werk?
GJ: Wij hadden die over de retinawaarneming, een film om met gesloten ogen te bekijken. (‘Stimuli
pour un cinéma intérieur’, n.v.d.r.). Hebben jullie die?
SR: Ja.
AB: Ik heb ‘Structure mathématique appliquée et arbitrairement à un travelling sur la mer du Nord’.
Oostende.
GJ: O ja?
SR: Neen, die hebben we niet.
GJ: Dat zijn films die we hebben verstuurd naar een evenement in Lausanne met de naam
‘Action/Film/Vidéo’, van Galerie Impact.
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DD: Ja, daar heb ik vragen over. Hebben zij jullie gecontacteerd? En hoe is dat contact tot stand
gekomen? Waren die mensen jullie bekend, of niet echt?
AB: Ik geloof van wel.
GJ: Het zijn netwerken die zich ontwikkelen, door uitwisseling. We gingen naar evenementen,
ontmoetten elkaar…
AB: Maar het gebeurde vooral via de post.
DD: En waren er nog internationale uitwisselingen met andere galeries? Uit Keulen bijvoorbeeld?
GJ: Neen.
AB: Ja, toch wel, met Aken.
GJ: Ja, we hebben een evenement georganiseerd (Lüttich, Galerie Yellow Now, ihre Künstler im
Studio, 14 januari - 8 februari 1972, n.v.d.r.). In de Neue Galerie in Aken, maar dat was na pas één
jaar activiteit, dus er was nog geen fotografie of video.
DD: Kunnen jullie ons iets vertellen over Barlice International? Wie was dat?
GJ: Jacques Piraprez, over wie ik eerder al sprak. Zijn pseudoniem was Barlice International.
AB: Tegenwoordig noemt hij zich Nutan.
GJ: Toen nog niet, hij noemde zich Barlice International en had zilver- of goudkleurige laarzen. Hij zat
vaak in Amsterdam. We weten niet goed wat hij precies deed. Die Jacques Piraprez heeft dezelfde
studie gedaan als ik, maar drie jaar later.
SR: Jullie hadden ook Alain D’Hooghe in huis. We hebben het over hem gehad met Jacques
Charlier. We vinden hem ook heel boeiend, maar van zijn werk is weinig overgebleven. Worden
zijn films nog ergens vertoond?
GJ: Nee, na zijn zelfmoord hebben zijn ouders alles bij het vuilnis gezet. Dus misschien bevindt zijn
werk zich nog onder drie ton vuilnis op een stortplaats. Hij was ook al zo’n redelijk rare figuur.
MEM: Ik zie hier een lijst met kunstenaars, met toevallig Alain D’Hooghe erbij. ‘Art poubelle,
16mm-film’. Hebben zijn ouders alles weggegooid omdat ze zijn kunst…
AB: Ze gingen absoluut niet akkoord met zijn kunst.
GJ: Hij heeft ook in de cel gezeten.
SR: En het ‘Prototype Culinaire’?
GJ: Ja, het ‘Prototype Culinaire’, daar weet ik dingen over, we hebben daar foto’s van. ‘Art Poubelle’,
dat herinner ik me ook nog goed. Uitgerekend hij, die zich wentelt in het afval, die het doet vliegen…
Het is nogal speedy. (lacht) Maar over het ‘Prototype Culinaire’: er waren twee evenementen,
waarvan één in Aken. Voor het ‘Prototype Culinaire’ stookte hij zijn motor aan met voedsel, met
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wortels, met uien. Ik heb er nog enkele foto’s van. Het was een vrolijke bedoening in de rue Roture,
want er speelden toen heel wat kinderen in de straat. Ze amuseerden zich te pletter met ons.
SR: Gebruikte hij film om zijn acties te documenteren of wilde hij echt een film maken?
GJ: Nee, de acties werden niet gefilmd, tenzij hij dat een enkele keer organiseerde.
SR: Ik denk ook dat er sprake is van een 16mm in bronnen waarin hij spreekt over een film, over
‘Prototype Culinaire’ denk ik.
DD: Als wij ons niet vergissen, waren al zijn films aanwezig op de negende Biënnale van Parijs in
1975.
GJ: Er is ook het ‘Casino de l’art d’avant-garde’, een film van hem. Nee, het was ‘A l’art d’avantgarde’. Met ‘Casino’ had hij plannen voor een casino dat wedde op coureurs. En de coureurs stonden
elk voor een stroming uit de avant-garde. Hij filmde tegelijk in een casino, dus voor een roulette, en
er waren sequenties gemaakt in een deel van Luik met coureurs. Maar ik heb geen sporen meer van
de film. Ik ga proberen die foto’s terug te vinden.
(Blavier en Jungblut bladeren door de archieven en beschrijven de foto’s, n.v.d.r.)
GJ: Tiens, hier is Maurice Roquet. En daar: Vasarely zat op de grond, Ben was er, de minister van
Cultuur...
MEM: En Vandeloise, was hij daarbij betrokken? We zien immers geen foto’s.
GJ & AB: Neen, helemaal niet.
MEM: Ik zie namen die ik niet ken... Alain Denis: geen idee wie dat is.
GJ: Hij was enkele jaren lang de directeur van de academie, maar inderdaad, hij had niet het profiel
van een kunstenaar die werkt met fotografie.
DD: Waren er indertijd nog andere plekken voor video in België?
GJ: Het ICC.
AB: In Vlaanderen, ja. In Dendermonde.
SR: Celbeton.
GJ: Celbeton, inderdaad. Dat was een unieke tentoonstellingsplek.
DD: Zat Fernand Spillemaeckers daarachter?
GJ: Neen, Adolf Merckx. We hebben daar geen spoor meer van, op een affiche na. Er was een
confrontatie (Jungle Art Jungle, n.v.d.r.) tussen wat we de avant-gardistische galeries noemden. Je
had X-One, denk ik, je had Yellow, en Wide White Space, en MTL, en er was ook New Reform in
Aalst. Zien jullie ook dat de meerderheid Engelstalige namen had? Zonder twijfel was dat om
taalproblemen te vermijden.
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DD: En de productieplekken, zoals Image Vidéo in Brussel, kenden jullie die mensen?
GJ: Neen, neen. Daar kan Lennep jullie mee helpen. Hij werkte samen met de groep CAP, geloof ik.
MEM: Bedoel je Claude Haïm?
DD: Ja.
SR: En zegt Galerie Elsa Von Honolulu-Loringhoven jullie iets? Zij hebben ook een videoevenement georganiseerd, in de galerie van Jan Vercruysse in Gent: de tentoonstelling ‘Kunst als
film’ die we vaak tegenkomen in publicaties, maar waar we weinig info over vinden.
AB: Misschien hebben we de uitnodiging in de doos, ik zou er toch eens naar moeten kijken.
GJ: Er circuleerde veel via de post, hè. Eén of twee films opsturen, dat was niet zo moeilijk.
MEM: Wat voor plekken waren er nog in Luik? Bestond de galerie toen al?
GJ: Nee, die kwamen later pas. Mijn galerie bestond van eind 1969 tot eind 1974, min of meer. Vier,
vijf jaar dus.
MEM: En buiten Yellow?
GJ: De galerie Vega werd toen ook opgericht.
MEM: Maar die was niet echt bezig met video?
GJ: Niet echt. Dat was een ander register, van de Luikse bourgeoisie die geboeid raakte door
hedendaagse kunst. Wij waren eerder de fabrikanten, de producenten. En af en toe lagen we
overhoop met de baas van de A.P.I.A.W. (Association pour le progrès intellectuel et artistique en
Wallonie, n.v.d.r.) in die tijd. Ernest Schoffeniels kwam bijvoorbeeld naar onze vernissages om een
polemiek te starten. Dat was trouwens wel lollig. Maar uiteindelijk heeft het A.P.I.A.W. onder
Schoffeniels wel Jacques Charlier getoond met zijn ‘Zone absolue’, en Jacques Lizène, net nadat hij
bij mij had tentoongesteld.
MEM: Ik begrijp het niet… Ik ken het A.P.I.A.W. als een soort van ‘société d’émulation’ van
hedendaagse kunst in Luik. Maar waren zij bezig met video’s?
AB: Nee, helemaal niet volgens mij.
GJ: Nee, het was eerder moderne kunst.
MEM: En Jean Raine, die in Luik het eerste festival voor experimentele cinema organiseerde, ken
je die?
GJ: We zijn hem eens tegengekomen op een vernissage in Brussel. Hij was jarenlang de secretaris
van Langlois. Hij was ook schilder. We hadden geen contact met dat milieu, het waren twee
gescheiden werelden, de cinema en de kunstenaars. Het was een ander netwerk, met andere
productiewijzen. In die tijd kende ik noch Roland Lethem, noch Jean-Marie Buchet, noch die hele
kliek van vrijbuiters.
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DD: En welke artiesten die werkten met video hebben volgens jullie veel invloed gehad in België?
GJ: Invloed op welke manier?
DD: Op andere kunstenaars die met video werken? Of waren er misschien kunstenaars uit andere
landen die invloedrijk waren?
GJ: Ik denk van niet. Ik begrijp de vraag niet goed. Wij waren met de galerie een soort van
katalysator. Wij verschaften informatie aan artiesten zoals Ransonnet of Vandeloise, die er een
beetje buiten stonden. Zoals Lizène, zoals Nyst ook. Charlier wist ook redelijk goed waar hij mee
bezig was, maar hij stond een beetje buiten de galerie, hij bemoeide zich er niet echt mee. Hij zat
elders, in een andere wereld. Hij speelde met de groten mee, zoals we zeggen, en wij speelden met
de kleintjes. (lacht) Maar het was wel dankzij de ‘Propositions d’artistes’ (pour un circuit fermé de
télévision, n.v.d.r.) dat Nyst geboeid raakte door video. Daarvoor was hij niet bijster geïnteresseerd
in video, maar heel erg snel ging hij zich er meer mee bezighouden dan met schilderkunst. Een
tijdlang liet hij de schilderkunst zelfs helemaal vallen. Kunstenaars zoals Nyst en Lizène, dat was met
de groep CAP die toen opkwam, en zijn werkten ook met het ICC en Vidéographie, ook in Luik. Maar
goed, dat is een institutioneel verhaal. Wij maakten daar geen deel van uit.
AB: De groep rond Raul Marroquin was ook nooit ver weg.
DD: Was dat Studio Agora in Maastricht ?
AB & GJ: Ja, in Maastricht. We hadden een goed contact met hen.
AB: En vooral Nyst, geloof ik.
DD: Dus Maastricht was ook redelijk belangrijk, niet?
AB: Ja, voor die groep wel.
DD: En later, ik geloof einde jaren 70, was er ook de Jan Van Eyck Academie ?
GJ: Ja, maar wij waren toen niet meer zo bezig met video. We waren al elders tegen het einde van de
jaren 70.
DD: Jullie hadden het ook over de ploeg die werkte tijdens de tv-manifestatie. Edith Dewitt was
daar ook bij, zag ik.
GJ: Wie?
DD: Edith Dewitt, die heeft gewerkt voor Jean Schwind.
GJ: Voor Schwind?
DD: Ze heeft zelf ook video’s gemaakt, maar…
GJ: Ik ken haar niet. Bij Schwind waren er geen video’s. Enfin, wij hebben er geen gemaakt, geen
geproduceerd, geen getoond. Heeft hij er gemaakt? Ik heb niet die indruk. Op de recente
tentoonstelling in het S.M.A.K. in Gent – enfin, drie, vier jaar geleden – heb ik geen video’s gezien.
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DD: Hebben jullie ook zelf camerawerk gedaan?
GJ: Ja, ik ben ook cameraman. Voor Lizène ben ik een erkend cameraman. (lacht)
DD: Maar je hebt het nooit voor jezelf gedaan?
GJ: Neen.
MEM: Dus jij zit hen achterna met de camera. Zij proberen te ontsnappen aan jouw controle, is het
dat? (lacht)
GJ: Nee, zoiets heb ik nooit gedaan. Maar als we filmen ter hoogte van de ogen, geslachtsdelen of
voeten, in een winkelstraat, dan ben ik degene die de camera vasthoudt. Maar eender wie zou dat
kunnen. Dit gezegd zijnde, we zien hier wel een gevoel voor kadrering. (lacht)
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7. Interview met Jan Debbaut (voormalig curator ICC) - 23/10/2018
Door Dagmar Dirkx (DD), Sofie Ruysseveldt (SR) & Erien Withouck (EW)
Jan Debbaut was curator en assistent van Flor Bex in het ICC. Hij was betrokken bij de verwezenlijking
van verschillende kunstenaarsfilms en -video’s in de jaren 1970, onder meer van Jacques Lennep en
Guy Mees. Hij schreef ook artikels en theoretische teksten over het nieuwe medium video in de jaren
1970.
EW: Wanneer bent u voor het eerst in contact gekomen met het medium video?
JD: Begin jaren ’70 werkte ik in het ICC met Flor Bex. Dankzij het netwerk van Flor had het ICC één
van de eerste Sony Open Reel apparaten. Dat was uniek in die tijd, want toen waren er nog helemaal
geen Consumer Electronics.
Eigenlijk zou je het begin van video in een driehoeksverhouding kunnen schetsen. Je had Flor Bex
met zijn netwerk, dan Lu Van Orsenhoven van Luvox waar Chris Goyvaerts en de andere
medewerkers hun materiaal vandaan haalden en dan had je de studio in de kelder van het ICC. Dat
beschrijft de hardware, de software, de mensen en het budget van het ICC. Die driehoek heeft video
toen op gang gezet. Ik heb in die tijd een artikel geschreven voor Studio International; een tijdschrift
dat destijds werd uitgegeven in Londen. In dat artikel, “Video Art in Belgium” –ongelofelijk poëtische
titel - beschreef ik een inventaris van wat er op dat moment in België rond videokunst te doen was.
Dat is misschien een interessante link om later een vergelijking te maken met Engeland. Studio
International was bij mijn weten het eerste internationale tijdschrift voor hedendaagse kunst dat
aandacht besteedde aan video en experimentele film. Eigenlijk lagen die in elkaars verlengde, er was
geen aparte categorie voor video en film: dat was ‘moving images’. Studio International had hun
eigen redacteur voor de sectie ‘Video en Experimental Film’, dat was David Hall. Nadien werd hij ook
een belangrijke filmmaker uit de avant-garde school van de experimentele films uit de jaren ’70. Dat
heette the London Camden Group. Hij was één van de eerste mensen, waarvan ik weet, die
installaties gebouwd heeft.
In ’82 heb ik samen met Rudi Fuchs (Nederlands kunsthistoricus en criticus, n.v.d.r.), die toen werkte
in Maastricht, Documenta gemaakt. Mijn verleden in het ICC indachtig, probeerde ik om jonge
videokunstenaars op Documenta te krijgen. Maar Fuchs had daar weinig of geen affiniteit mee. Hij
was meer met kunstenaars zoals Georg Baselitz en Anselm Kiefer bezig. Op een gegeven moment in
de auto zat ik hem een beetje te ‘pushen’ om videowerk te tonen; vervolgens ging hij van de
snelweg. Hij stopt, kijkt naar mij en zegt razend kwaad: “Als het beweegt, kan het geen kunst zijn!”
Dit is mij bijgebleven, misschien ook een goede beginzin voor jullie onderzoek. Zo werd daar toen
naar gekeken. Dat werd niet gezien als kunst, zeker in het ICC. Toen video voor het eerst naar het ICC
kwam, bestond het louter uit het registreren van performances. Men begreep het medium toen nog
niet.
Er waren twee richtingen: enerzijds had je iemand zoals Nam June Paik die begonnen was. Dat ik
noem dat altijd ‘Gimmicks and Gadgets Art’. Dat is iets wat je altijd ziet in de kunst als er een nieuw
medium is, dat men dan begint te experimenteren. Men gaat aan alle knoppen draaien om te zien
wat er gebeurt. In mijn ogen omschrijft dit het werk van Nam June Paik. Ik heb hem nooit een grote
kunstenaar gevonden, maar hij heeft wel de verdienste dat hij aan de knoppen gedraaid heeft en
video bekend gemaakt heeft. Anderzijds werd video gebruikt als pure registratie van performance.
Een typisch voorbeeld hiervan zijn de vroege tapes van Lili Dujourie, haar Hommages à..., dat is
eigenlijk puur een camera die een performance die zij uitvoert registreert.
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Dat is het begin geweest. De eerste - in mijn ogen - in België, en zelfs internationaal, die video begon
te begrijpen en de taligheid van video te gebruiken als vormgeving is Danny Matthys. Dat is iemand
die onwaarschijnlijke werken gemaakt heeft in het begin. Danny heeft nooit een goede galerie
gehad, had geen gemakkelijke persoonlijkheid en heeft nooit carrière gemaakt. Had hij in New York
of Parijs gewoond, was die wereldbekend geworden. Ik heb werk van hem getoond in Eindhoven, of
Rudi Fuchs heeft dat gedaan op mijn verzoek. In Eindhoven heeft hij ook één van zijn eerste werken
gemaakt, met video en polaroid foto’s. Een werk over een werk over een werk… puur tautologisch.
Hij heeft een zeer monumentale installatie gemaakt, waarmee hij ver voor zijn tijd was. Dat was op
de Lippenslaan in Knokke. (Zeedijk Knokke Heist, n.v.d.r.) Hij heeft de Lippenslaan naar de zeedijk
afgereden en heeft het beeld dan gesplitst. Die twee beelden projecteerde hij toen op een scherm
waardoor je de synchroniciteit in vraag stelt. Al dat soort taaleigenschappen van video stelde hij
toen in vraag. In die zin vond ik dat toen iemand die interessant bezig was. Hij was voornamelijk met
het medium bezig, het medium aan het analyseren.
SR: We hebben alle werken van Danny Matthys in de collectie. In 2013 hebben we een
retrospectieve gemaakt met de werken van Danny Matthys. We hebben hem ook gecontacteerd
voor een interview.
JD: Dat is goed. Hij had daar echt verstand van. Hij heeft toen enorm samengewerkt met Chris
Goyvaerts en Chris Eckhardt. Dat waren de technische assistenten van de video-afdeling. Danny
heeft zeer veel tijd in het ICC doorgebracht met de ‘Chrissen’, om te praten over wat je allemaal met
het medium kon. Af en toe zat ik daar ook bij. Dat was niet zomaar om aan knoppen te draaien,
maar om de eigenheid van wat je kon met video te bespreken. Ik vind dat hij in dat opzicht belangrijk
werk gemaakt heeft.
EW: Wat is voor u eigen aan het medium video?
JD: Ja, dat is volgens mij evident: net omdat het al die eigenschappen heeft; je kan opnemen,
monteren… Alles wat je met film kan, en dan ook nog eens elektronisch verwerkt. De mogelijkheden
van film namen, zeker in de beginperiode, oneindig toe. Ten tweede ook het feit dat – wat
sociologisch niet onbelangrijk is – film een zeer complex medium was, zeker in die tijd. 16mm en
35mm waren allemaal heel duur, je moest daarvoor opgeleid zijn en de montage bestond uit
knippen en plakken aan grote montagetafels. Eigenlijk ging je, bij wijze van spreken, met Chris
(Goyvaerts, n.v.d.r.) op café en je knipte en plakte er maar op. Het medium was zeer toegankelijk en
zeer snel gedistribueerd, waardoor er niet alleen grote bakken kwamen, maar vlug ook draagbare
videocamera’s en kleine recorders. Al dat soort dingen maakten dat het toegankelijk was, waar film
niet zo toegankelijk was.
Ik weet niet of je die nog gevonden of gesproken hebt; maar Flor Bex had twee assistenten, zowel ik
als Jean-Paul Coenen. Hij had samen met mij in Gent kunstgeschiedenis gestudeerd. Hij schreef zijn
thesis over experimentele film en hij bracht die bagage en kennis natuurlijk mee. Dat werkte zeer
kruisbestuivend in het ICC.
Maar in feite is het allemaal begonnen met registreren. Ik vind sowieso dat Flor Bex één van de
meest onderschatte figuren is, omdat hij altijd onder het lawaai van Jan Hoet zat. Maar als je ziet
hoe vroeg Flor begonnen is, jaren voor het museum in Gent, wat voor netwerk hij had, en hoe hij
een antenne had voor wat er in de wereld gebeurde, was dat fenomenaal. Begin jaren ’70 zat daar
toen al héél veel performance in. James Lee Byars, Charlemagne Palestine… het soort mensen die nu
renommée zijn. In die tijd had men nog niet van deze kunstenaars gehoord. Flor kende die allemaal
en bracht ze naar het ICC.
Het is allemaal begonnen met het idee: “Zo’n videorecorder moeten we hebben, omdat we al die
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performances moeten vastleggen.” Toen de recorder er was begon Chris (Goyvaerts n.v.d.r.) daar
mee te experimenteren. Mensen zoals Danny (Danny Matthys n.v.d.r.) kwamen toen naar het ICC
om het materiaal te testen. Maar ook CAP, Charlier, Lizène… (Jacques Charlier, Jacques Lizène
n.v.d.r.) de mensen uit Luik; de Gentse scene met Lili (Dujouri n.v.d.r.) en zelfs Leo Copers in het
begin. Die zal daar zeker blij geweest zijn. Guy Mees, Yves De Smet… Dat zijn allemaal namen die ik
me vaag herinner uit die tijd. In Antwerpen had je het milieu van Panamarenko, Filip Francis, Luc
Deleu… maar naar mijn bevinding is daar minder gebeurd. Ik zag die weinig omdat ze daar bijna
nooit kwamen.
SR: Is dit omdat deze mensen meer met 8mm filmden en minder apparatuur van het ICC
gebruikten?
JD: Dat zou best kunnen, er werd toen ook wat ruzie gemaakt. Ten eerste moet men in België
wennen aan een instelling zoals het ICC. Er was toen geen museum voor hedendaagse kunst in
België. De enigste hedendaagse kunst die je kon zien was in Amsterdam of Parijs. Ik ging met
autostop iedere maand een weekend naar Amsterdam om tentoonstellingen te gaan bekijken. Pas in
’74 of ’76 begon Jan Hoet met het SMAK. Daarvoor was in Gent enkel iets op de kouter, het
galerietje van de Vereniging voor het Museum voor Hedendaagse Kunst (VMHK, n.v.d.r.). De Gentse
verzamelaars die toen een eigen galerietje hadden waren meestal Belgische kunstenaars. Anny De
Decker van Wide White Space en MTL in Brussel met Fernand Spillemaeckers brachten video. Als je
het toevallig niet kende, dan wist je niet dat dat bestond. Ik hoorde er nooit van op de universiteit.
Ik heb nog moderne kunstgeschiedenis gehad van het illustere genie Marcel de Maeyer, één van de
slechtste kunstenaars in België, en volgens mij ook een zeer slechte professor. Het meest recente
kunstwerk die we te zien kregen was ‘Le Balcon’ van Manet. Dan zeurde hij daar een heel jaar over,
zodanig dat je bijna elke penseelstreek kende. Maar na Manet was het allemaal onzin volgens hem.
Dat was de sfeer; dan kom je ineens bij Ludo Bekkers. (de voorganger van Flor die het ICC opgericht
heeft op vraag van het ministerie, n.v.d.r.) Bekkers heeft daar een lijn gestreken. Er waren overal
culturele centra, maar het ICC was het enige rijkscultureel centrum, dus niet aan de stad gelieerd.
Ludo Bekkers was een voormalige BRT-producent. Hij wist zeer veel van internationale kunst, ging
naar de Biënnale van Venetië, Documenta… In die tijd was er meer op TV dan nu aan moderne en
hedendaagse kunst. Ik ben begonnen met Ludo Bekkers als producer. Ik ben Ludo Bekkers terug
tegengekomen nadat hij het ICC had opgericht, met Flor Bex als zijn assistent. Hij is vertrokken, Flor
heeft hem opgevolgd en heeft radicaal doorgezet. Dat is een majestueuze koe geweest van Flor die
niet voor de hand liggend was. Ineens had hij daar een centrum voor hedendaagse kunst van
gemaakt. Met programma’s van performances, video, experimentele film en zelfs theater… noem
maar op. Zo ben ik hem tegengekomen, via dat circuit.
SR: Was het ICC dan uw eerste kennismaking met het medium video? Of was u daar al in contact
mee gekomen?
JD: Ik wist dat het bestond. Ik moet opletten of ik de chronologie juist heb, want het is lang geleden.
Laat ons zeggen, ik heb een vreemd parcour afgelegd. Ik heb eerst archeologie en niet-westerse
kunst gestudeerd, Afrikaanse kunst in Gent omdat ik kunstgeschiedenis zeer oubollig vond qua
methodiek. Dat was de periode na Mei ’68, de grote revolutie die intellectueel ook impact had. Laat
ons grofweg stellen das heel de kunstgeschiedenis beschrijvend was, à la Panofsky. Morfologische
studies, formele kenmerken… in Parijs, met de revolutie brak daar structurele linguïstiek uit, en
geleidelijk ook semiotiek en semiologie. Dat was plots volstrekt een andere benadering om
tekensystemen en de taligheden van esthetica te doen; met bijvoorbeeld Roland Barthes, maar ook
Pierre Bourdieu en Jacques Derrida. Dat was in Parijs, en wij waren natuurlijk in Parijs gaan betogen.
We kwamen terug met de wetenschap dat er een kentering in de methodologie was om met kunst
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bezig te zijn, en ook nieuwe kunst. In Parijs had men al gehoord van Daniel Buren en Niele Toroni. In
die sfeer, wetende dat De Maeyer weg moest omdat hij niet wist over wat hij het had, en dat dat
vooral mannen waren, ben ik toen naar Leuven getrokken. In Leuven had de BRT een opleiding
opgericht wat nadien uitgemond is tot ‘communicatiewetenschappen’. In die tijd bestond dat woord
nog niet eens. Ze hadden die opleiding opgestart omdat de nieuwsdienst alsmaar meer begon te
emanciperen en professionaliseren, en zo voelde men dat ze economen, wetenschappers en
menswetenschappers nodig hadden, maar die hadden geen enkele mediavorming. Men vond dat zij
een ‘snelstroomcursus’ media moesten krijgen, en dus hebben ze het eerste postgraduaat
communicatiewetenschappen opgestart. Dat was een soort stiel, multidisciplinair, en daar kreeg je
ook een praktische opleiding in televisiestudio’s, met een stage op de BRT. Daarnaast hadden ze ook
een theoretische onderbouw van communicatiewetenschappen. Oud-studenten van de Sorbonne
kwamen daar lesgeven, zei kregen toen les van theoretici zoals Roland Barthes. Dat interesseerde
mij want ze gaven daar bijvoorbeeld ook semiotiek, film linguïstiek ezv.
In België had je twee figuren die achter de schermen een invloed gehad hebben op mijn generatie,
intellectueel gezien. Aan de ene kant had je René Lindekens, die van de Sorbonne kwam. Dat was
een linguïst die alles wist over beeldtalen. Hij had een waanzinnig doctoraat geschreven over de
morfologie van sprookjes. Hij heeft daarbij structuren ontwikkeld die aantonen dat in sprookjes van
Siberië primitieve stammen leefden, en die hadden dezelfde narratieve structuur als in Polynesië. Hij
had een systeem die de sprookjes kon omzetten in formules. Hij heeft ons toen de taak gegeven om
alle tekenverhalen van Kuifje semiologisch te gaan analyseren. Op het einde sloegen we erin om
Mannen op de Maan om te zetten in formules. Onwaarschijnlijk hoe ver dat ging. Aan de andere
kant had je Jean-Marie Peeters, directeur van de filmacademie in Amsterdam, zeer vooruitstrevend.
Het RITCS bestond nog niet in België, hij was hoogleraar in Leuven en kwam daar filmsemiotiek
geven. Ik had daar toen nog nooit van gehoord, maar hij bracht daarmee wel de école de Paris
binnen, de Cahiers du Cinéma, wat enorm vooruitstrevend was qua denkwijze.
Ik heb één jaar die cursus gevolgd, en toen het voorbij was dacht ik: “Wat kan je doen als je
Afrikaanse kunst gestudeerd hebt? In het museum van Tervuren gaan werken…”, maar dat
interesseerde mij niet. Toen dacht ik om terug in Gent te gaan studeren, en ben ik bij De Maeyer
terecht gekomen en ben ik opnieuw kunstgeschiedenis gaan studeren, maar dan beeldende en
westerse kunst omdat ik dacht: “Ik ga ervoor ijveren en mij bezighouden met de introductie van
nieuwe methodieken (linguïstiek, semiotiek…) in de studie van hedendaagse kunst.” Dat was
uiteindelijk de taal van die kunstenaars. Die kwamen naar Gent, want daar zaten veel verzamelaars.
Anton Herbert, André Goeminne, Roger Matthys… Die kenden de kunstenaars. Zij hadden geen geld
maar kwamen daar logeren. Ik had geen geld en werkte toen in de kroeg van de broer van Hugo
Claus, de Hotsy Totsy.
Dat was het centrum van alle kennis, zal ik maar zeggen. Ik tapte daar, ik stond achter de bar. Ik
praat nu over ’70, ’71, ’21, maar aan mijn bar s ’avonds zat John Baldessari, Joseph Kosuth, Art &
Language, Sol Lewitt, Carl André… Zo leerde ik die mensen kennen, wat mij nadien enorm geholpen
heeft. Toen ik eindelijk serieus begon te werken kende ik de kern al een beetje. Die invloed van
filmsemiotiek heeft gezorgd dat ik terug in Gent gekomen ben. Daar ben ik samen gaan klitten met
mensen die jonger waren dan ik. Er waren er twee: Ignace Bernolet, die een belangrijke galerij in
Brugge had en Joost Declercq, die nu Museum Dhont-Dhaenens leidt. Ignace, Joost en ik zijn toen
begonnen met een vereniging op te richten, een soort studentenvereniging. We begonnen met een
klein beetje geld kunstenaars en museumdirecteurs uit te nodigen om voor een groepje studenten
te praten. We nodigden bijvoorbeeld Karel Geirlandt uit, die ik nadien heb opgevolgd voor het
Museum voor Schone Kunsten. Hij kwam op kot voor vijf studenten praten, wij haalden een bak bier
in huis en dat was het. Sprekers kregen nog een fles wijn mee. Daar kwamen dus Groupe CAP,
Jacques Charlier, Joseph Kosuth… dat soort mensen. Zo had ik al wat achtergrond. Niet dat ik het
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kende, maar ik wist ongeveer waar het om ging.
Op EXPRMNTL was een rel rond een - nogal provocerend- stuk van Hugo Claus, waar er naakt in
voorkwam. De rijkswacht viel binnen, maar we hebben die allemaal buiten geslagen. Iedereen ging
lopen en om 2u s ’nachts arriveerde ik aan de bar van het casino, schuilend voor de politie. Daar zat
Flor Bex (directeur ICC, n.v.d.r.), die ik toen nog niet kende. Ik zat naast hem en we begonnen te
praten over de rel. Ik kon wel meepraten, en merkte aan Flor dat hij veel wist. Hij zei toen “ik ben
directeur van het ICC”, en dan hebben we heel de nacht zitten praten. Hij zei “god, dat is interessant,
er lopen niet zo veel mensen rond op jouw leeftijd die al weten wat hier gaande is. Kom eens praten
en misschien kunnen we samen iets doen op het ICC.” Dan heb ik geluk gehad. Een paar weken later
had ik een afspraak op een maandag. Flor zou met mij een koffie drinken en praten. Hij was niet
bereikbaar en zijn vrouw, Lieve De Deyne, die toen zijn secretaresse was verontschuldigde zich en
zei: “Meneer Bex zal u straks nodig hebben, maar we hebben een emergency”. Het noodgeval was
dat zijn rechterhand, Claude Devos zijn ontslag had ingediend met grote ruzie. Flor zat ineens zonder
staff. Enkele uren later, toen hij de stress had overwonnen, kwam hij buiten en zei hij tegen mij: “We
zullen iets gaan eten”. We gingen eten en op het einde was ik aangenomen als opvolger voor Claude.
Je moet maar op het juiste moment binnenvallen. (lacht.)
Zo ben ik bij Flor terechtgekomen. Dat was een enorme omweg, maar het schetst ongeveer de sfeer,
en de tijdsgeest. Ook dat ik via die omweg in Leuven en communicatiewetenschappen en semiotiek
terug in Gent ben terecht gekomen, en toen met de uitnodiging voor die studentenvereniging met al
die studenten uit Luik en Gent in contact gekomen ben.
EW: Had die studentenvereniging een naam?
JD: Nee. Dat zal wel een vzw geweest zijn, maar ik heb veel vzw’s opgericht in mijn leven,
tijdschriften en vzw’s. Mijn absolute record is een tijdschrift dat ik had opgericht, waarvan er slechts
één nummer van bestond: “Papa’s Droom”, dat vind ik nog steeds een heel mooie titel. Maar dat is
in beslag genomen geweest wegens pornografie.
In het Gentse had ik wel al een paar dingen gedaan. Ik ben toen in contact gekomen met de
Vereniging van het Museum voor Hedendaagse Kunst. Met Anton Herbert, die nadien een goede
vriend is geworden, en waar ik veel mee samen gedaan heb. Daardoor kwam ik ook in contact met
het Gentse milieu; Galerie Richard Foncke en zo, dat is echt nog een vorige generatie. Daar heb ik
Danny Matthys leren kennen. Hij is bij mij gekomen toen hij al aan het experimenteren was, ik heb
met hem ook een zeer experimentele lezing gehouden met video, dat was de eerste keer.
Dit is dus nog steeds het antwoord op uw vraag “Hoe ben ik in contact gekomen met het medium?”,
dan ben ik ook de twee Chrissen (Chris Goyvaerts & Chris Eckhardt, n.v.d.r.) voor het eerst
tegengekomen. Zij waren de enigen die apparatuur hadden. Toen hebben wij – dat is misschien ook
antwoord op uw vraag van wat mij aan het medium interesseerde – een performance gedaan met
een camera op. Je kon daar dingen mee doen dat je met andere dingen niet kon. Ik gaf daar een
lezing op de camera, zoals commentaar bij een voetbalwedstrijd. Wij dachten: “Waarom is
kunstkritiek niet zoals bij voetbal?”. Ik zat achter het publiek, keek op een monitor, zag wat daar
gebeurde en gaf commentaar. Maar ook wat er op de monitor gebeurde, zoals ruis. Op een bepaald
moment zei ik: “En nu komt er ruis op het scherm”, het publiek dacht toen “Hoezo, ruis op het
scherm? Er is geen scherm.” Op die manier trachten wij het publiek te destabiliseren. Een beetje
zoals het vroege werk van Dan Graham, rollen met de camera. Danny Matthys had daar altijd ideeën
over: “Als we dat zo doen, zal dat het publiek in de war brengen, ze zullen dan naar achter beginnen
kijken, maar dan kijken ze niet meer naar de kunst maar de representatie.” Bijna semiologie, het
geanalyseerde. Dat werd complexer door de gelijktijdigheid van de videocamera en de weergave.
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Daar waren we toen mee aan het experimenteren. Eerder de kunstenaars, maar ik speelde rol van
curator. Het was eigenlijk Danny Matthys die toch vrij baanbrekende dingen gedaan heeft, dat vind
ik nog steeds.
SR: Was dat in galerie Foncke?
JD: Dat weet ik niet meer, dat zou ik moeten nakijken. Ik vermoed dat het de ruimte van het VMHK
op de kouter was. Mark De Cock is jarenlang secretaris geweest van de vereniging, die organiseerde
dat allemaal en daar kwamen al de verzamelaars op af. Karel Geirlandt was voorzitter van de
Vereniging. De Cock was secretaris en André Goeminne zat in het bestuur. Eén van de betere
verzamelaars in België, maar heel vroeg gestorven. Dan had je Anton Herbert en zijn vrouw, en
Roger Matthys die vorig jaar overleden is. Dat was een kinderpsychiater met een waanzinnige
verzameling van moderne kunst uit Sint-Martens-Latem. Hij had een zeer modernistisch huis, en
heeft daar speciaal een werk van Sol LeWitt laten maken. Dat was de harde kern.
SR: Kochten die verzamelaars ook videowerk?
JD: Neen, dat denk ik niet. De apparatuur was er in het begin nog niet, we kwamen toen met een
volkswagenbusje van Antwerpen met een videorecorder en twee cameraatjes. Dat was heel
langzaam gegaan. Later verzamelde André Goeminne wel video, hij is altijd zeer radicaal en
vooruitstrevend geweest. Hij kocht al zeer vroeg Bruce Nauman, in die tijd had men in België nog
nooit van hem gehoord. Hij was ook de man achter de schermen van galerij Szwajcer. Hij hielp
Micheline met opstarten en vroeg André om haar te coachen. André is toen de galerie beginnen
programmeren, waardoor de galerie internationaal op de kaart gekomen is. Ze zijn toen ook met Lili
Dujourie gaan werken. Hij woonde ook in een bescheiden huis. Hij had zijn collectie in dozen zitten.
Als ik hem vroeg waarom hij dat niet toonde, zei hij altijd tegen mij: "Het hebben is meer dan
genoeg." Af en toe zette hij eens een werk op.
Merkwaardig genoeg kwam André vanuit de film. Hij was daar enorm mee bezig. Hij reed soms twee
keer per maand op een zaterdag naar Parijs, ik mocht toen soms mee. We vertrokken s’ ochtends,
zagen toen vier films, en kwamen s’ avonds terug. We bekeken toen films in zo van die ‘Art & Essai’
cinemaatjes in Quartier Latin, waar niemand ooit van gehoord had. André kende dat allemaal, wist
wanneer en wat. We zagen daar ook films van beeldende kunstenaars. Al die mensen die met video
begonnen zijn: je zou bijna kunnen stellen dat die al een achtergrond hadden en experimenteerde
met cinema. Daardoor waren ze gewend met als bewegend beeld kijken naar kunst. Anton kwam uit
een klassieke familie, zijn vader was één van de grote verzamelaars van Sint-Martens-Latem. Voor
hem was een televisie ‘kunst’ noemen een enorme stap. Maar André was dat gewend, hij keek niet
op van Bruce Nauman, hij vond dat normaal. Ik denk dat dat psychologisch in het begin enorm
speelde.
DD: Kunnen we volgens u überhaupt spreken van iets typisch Belgisch in de videokunst? Specifieke
kenmerken die zich onderscheiden van anderen?
JD: Neen, er was geen ‘België’ en er was geen ‘buitenland’. Er waren een aantal mensen in de
wereld, en daarmee is het begonnen. Die zochten informatie en contact. Zoals vandaag jongetjes die
computerspelletjes spelen en zo iemand in Hong Kong leren kennen. Toen was dat zo, alleen
bestond er toen nog niet eens een faxmachine, dus ging dat allemaal wat langzamer. Er werd veel
gereisd; op internationale momenten zoals de Biënnale van Venetië en Documenta. Er kwam vrij
snel een soort fragmentering in soorten gebruik van video. In Amerika ontwikkelde zich al snel de
benadering van Nam June Paik met experimentele televisiestations. Ik heb daar ooit een artikel over
geschreven. Hier liet men kunstenaars experimenteren. Dat waren een soort psychedelische
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filmpjes, met synthesizers en kleur; dat was één tak. Nieuwe technologie maakt meer mogelijk. Dat
is hetzelfde als in de muziek, dat je plots een ‘moodsynthesizer’ hebt. Dan hoor je wat 'piep, piep' en
'tuut, tuut', maar verder gebeurt daar eigenlijk niets mee. Uiteindelijk wordt dat zeer inhoudsloos en
langdradig, tot er ineens mensen voor gaan componeren. Dat was één tak. Dan was er natuurlijk de
tak van het registreren van performances of acties en handelingen, dit gebeurde voor video al met
film. Maar met video kon men ineens een performance van Charlemagne Palestine filmen die een
concert geeft op het ICC en de piano afbreekt. Chris stond daar dan met die camera en de volgende
dag kon men het al monteren en tonen als tentoonstelling; of men kon er een installatie rond
bouwen. De derde tak zou ik de taligheid zelf noemen; à la Danny Matthys. Gedacht vanuit video
voor video.
Mensen beperkten zich niet tot één ding, maar je zag toch dat er drie soorten gebruik heersten in de
kunstwereld. Daarna is het allemaal snel gegaan, door de ontwikkeling van technologie. Alles werd
compacter, goedkoper, en er ontstonden meer media en videoplaten en al dat soort dingen. Het
heeft een tijd geduurd voor er echt video-installaties opgebouwd werden. Meestal was het één of
meerdere monitors die daar stonden, waar van alles op gebeurde. Voordien zag men de monitor nog
niet echt als onderdeel, Nam June Paik zorgde met zijn installatie “Nu Descendant L’Escalier” voor
deze beschouwing. Dat was toen wel vernieuwend. Ineens kwam je uit het audiovisuele in de
beeldhouwkunst terecht. Wat is sculptuur, wat zijn installaties? In die zin werkte dat enorm
grensdoorbrekend.
Door theoretische veranderingen, zoals de semiotiek die ik reeds aanhaalde, zag je dat de hele
kunstwereld in elkaar stortte. Waar voordien categorieën waren, schoten deze theorieën
daartussen; iedereen deed alles. Kiefer maakte films, videotapes, grote bronzen sculpturen,
schilderijen, kleine tekeningen… het idee van het museale complex werd doorbroken. Het idee van
een ‘museum voor moderne kunst’, wat van Alfred Barr Jr. komt die dat destijds bedacht voor het
MoMA, was eigenlijk gebaseerd op de materiële drager die de organisatie bepaalt. Tot op vandaag
heb je in het MoMA nog steeds een afdeling schilderkunst, beeldhouwkunst, prentenkabinet… met
als resultaat dat de ene van de andere niet weet dat ze leven en wat ze hebben. Ik maak daar nog
steeds mee dat ze iets aankopen van een kunstenaar en niet weten dat ze op een andere afdeling al
iets van die kunstenaar hebben. Omdat de curator van het prentenkabinet enkel prenten wil zien en
niet geïnteresseerd is in een schilderij of videotape. Dat is nog steeds zo, en alle musea in de wereld
waren tot voor kort gebaseerd op het model van het MoMA. Dat komt vanuit de indeling van de
organisatie op basis van de media. Dus het feit dat daar een nieuw medium binnen brak, iets wat
helemaal geen artistieke achtergrond had, en eerder kwam vanuit de populaire cultuur, is een
zwaarbevochten revolutie geweest. Het heeft lang geduurd vooraleer musea mee waren.
Omdat er in die tijd in het ICC veel te doen was rond video, ben ik daar zeer snel ingerold. Toen ik
wegging, ben ik door het Bonnefantenmuseum in Maastricht tewerkgesteld vanwege mijn kennis
over video, zo ben ik uiteindelijk in Eindhoven terecht gekomen. In Maastricht kwam ik op de
vacature in Eindhoven (in het Van Abbemuseum, n.v.d.r.). De curator van het Bonnefantenmuseum,
Alexander Gravenstein, wou een tentoonstelling maken over videokunst zoals ik het had beschreven
in mijn artikel voor Studio International. Jan Dibbets had in die tijd al geëxperimenteerd met
perspectiefcorrectie, en met Gerry Schum. Ger van Elk en Marinus Boezem waren mensen die veel
met Gerry Schum en de vroege videogalerijen deden. In Amsterdam had je Art & Project, dit was
vergelijkbaar met MTL en Wide White Space in België. Hier kochten trouwens veel Belgische
verzamelaars zoals Herman Daled, maar de collectie is verkocht aan het MoMA die, tot mijn grote
ergernis, al de archieven van galeries en verzamelaars aan het opkopen zijn. Dat gaat allemaal weg,
we zijn onze eigen geschiedenis aan het verprutsen.
In Maastricht wou Van Gravenstein dus een tentoonstelling over video bouwen. Hij vroeg toen: "Kan
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jij drie maanden bij ons komen werken en met mij die tentoonstelling maken?" In zijn
openingsspeech van de nieuwe tentoonstelling introduceerde hij toen het nieuwe medium als een
radio waar ook beeld uitkomt, dat was het niveau van denken daar in die tijd. Dat was zoiets als de
uitvinding van boekdrukkunst, of de eerste pen terwijl je gewend was om hiërogliefen in rotsen te
kappen. Het was dus een echte shockgolf, en toevallig en kon ik meedrijven. Toen ik bij Fuchs op
gesprek was kon ik meepraten over Dibbets, Kosuth en Lawrence Weiner. Ik was bij al die
kunstenaars geweest, ik kende die van de Hotsy Totsy. Het was dus een kantelmoment, een
paradigma-shift.
DD: Was er verder nog veel contact tussen het ICC en Maastricht?
JD: Ik heb heel mijn leven als directeur van het Van Abbemuseum concurrentie gehad van het
Bonnefantenmuseum, met Van Gravenstein. Nadat ik daar werkte zijn we allebei directeur
geworden.
DD: Was daar in Maastricht ook uitwisseling met het ICC? We hebben bijvoorbeeld teruggevonden
dat Raoul Marroquin van Studio Agora kwam…
JD: Ik vermoed dat het antwoord ‘ja’ is. Omdat er in die tijd zo weinig mensen met video bezig
waren, ging men geestverwanten zoeken. Als er 100 mensen met video bezig waren in Europa dan
was dat al veel. Men praatte bijvoorbeeld met elkaar en zei “Ik ben in Lyon geweest, daar moeten
we eens gaan kijken want die is daar bezig, en die is dan weer in London geweest”, je zoog die
informatie op. Zij zullen wel eens langs geweest zijn om te kijken denk ik, maar wie er precies
allemaal waar geweest is weet ik niet meer.
Toen ik in Nederland terecht kwam liep mijn reputatie als jonge gast mij een beetje vooruit. Er was
één iemand in Nederland die daarmee bezig was, Dorine Mignon. Zij was toen curator audiovisuele
middelen in het Stedelijk Museum, wat zeer vroeg was. Dat komt omdat Wim Beeren, voormalige
conservator van het Stedelijk Museum voor Schone Kunsten, heeft toen een waanzinnige
tentoonstelling ‘Op Losse Schroeven’ gemaakt. Dat was eigenlijk het equivalent van ‘When Attitudes
Become Form’, twee doorbraak tentoonstellingen waarin conceptuele kunst en Arte Povera vanuit
het niets in de kunstwereld binnengedrongen zijn. Szeemann (Harald Szeemann, n.v.d.r.) is er
wereldberoemd mee geworden, maar ‘Op Losse Schroeven’ van Beeren was minstens even radicaal
en vernieuwend. Hij had deze tentoonstelling opgesteld met Coosje Van Bruggen, de latere vrouw
van Claes Oldenburg, hij heeft toen een embryonale afdeling gemaakt met een audiovisueel
component. Dorine Mignon heeft die draad opgepakt.
In het begin was er wat geschil tussen ons omdat ik met Van Gravenstein ook bezig was met video in
Maastricht. Maar ze heeft toen voorgesteld om eens af te spreken, ze was zeer collegiaal en
sympathiek. Dorine was een beetje mijn sparringpartner; zijn ging toen al naar New York en bracht
vaak catalogi terug. We deden op die manier een soort kruisbestuiving; daarmee ben ik uiteindelijk
terechtgekomen bij de Appel in Amsterdam. Dit was één van de eerste centra waar video en
performance werd georganiseerd, opgericht voor performances met Wies Smals. Ik ben hiervoor
toen in de adviescommissie gekomen voor Video en Performance.
Dat was toen heel merkwaardig, hoe ik van het ene naar het andere ging. Omdat ik een van de
eersten was die daarmee te maken kreeg, met een zekere achtergrondkennis. Heel mijn loopbaan is
eigenlijk een soort surfplank geweest om van het één naar het andere te gaan omdat ik telkens bij
de juiste mensen terecht kwam. Wies Smals was toen al met Marina Abramovic bezig.
Lawrence Weiner, die een de link was tussen Amsterdam en de conceptuele kunstwereld in New
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York en LA, kwam elke avond op bezoek bij Wies en Abramovic. Hij had een woonboot in
Amsterdam. Hij ging vaak op en af naar New York en vertelde dan wat daar gebeurde in Amsterdam
en bracht ook zaken terug. Iedereen hielp iedereen.
EW: In het ICC waren ook veel internationale kunstenaars tentoongesteld. Denk je dat zij ook
invloed hebben gehad op Belgische kunstenaars?
JD: Dat denk ik zeker. Omdat het ICC de enigste plek was in België waar je video kon zien, dat was
dan een ontdekking. Niet alleen qua medium, maar ook het soort kunst op inhoudelijk vlak. Niet
alleen de kunstenaars, maar het ICC was ook een van de weinige plekken waar avant-garde kunst
getoond werd. Ik weet nog goed dat Jorge Glusberg (directeur van CAYC, Buenos Aires, n.v.d.r.)
binnenkwam. Hij sprak amper Engels, maar ik moest van Flor vertellen wat we allemaal deden met
video in het ICC. Nadien bleek dit de curator te zijn van de Biënnale van Sao Paulo. Alle mensen van
Venetië en Documenta kwamen daar kijken. Flor bracht altijd zijn assistenten mee, Fuchs deed dit
ook, en zo heb ik mijzelf enorm leren ontwikkelen. Dat heb ik zelf ook altijd met medewerkers
gedaan, zonder hiërarchie. Ooit, tot mijn grote verbazing, zaten we bij de opening van Centre
Pompidou in ’74 met de Franse regering op de ererij. Flor werd daar gevierd als één van de grote
Belgische voorbeelden, ze behandelden hem als één van de mensen die weet hoe het moet; hij had
een reputatie in het buitenland.
Er werd veel aan drugs gedaan en gedronken in die tijd. Onder andere in de Hotsy Totsy, maar ook
de Muze en de Vecu in Antwerpen. Daar kwamen schrijvers zoals Hugo Claus, en Flor ging daar af en
toe ook iets drinken met gasten. Reizen was toen deel van de functie, info doorgeven tussen
verschillende instellingen. Het is ook daarom dat instellingen vandaag de dag een crisis doormaken,
omdat die functie van kruisbestuiving overgenomen is door het internet. Chatten, bloggen… hier
moet je fysiek niet voor verplaatsen, maar toen wel.
Luvox heeft een belangrijke rol gespeeld omdat niemand geld had. Lu van Orshoven, waar de
Chrissen voor gewerkt hebben (Chris Goyvaerts & Chris Eckhardt, n.v.d.r.), heeft vlug gezien dat
video ook een professionele markt zou worden. Hij is beginnen investeren in apparatuur, ging naar
beurzen en maakte contracten met Sony dat hij als eerste in België dingen mocht uittesten. In het
begin speelde Sony een rol, ze zijn ook als eerste met videocassettes begonnen; dat was een enorme
sprong. Die kon je makkelijk meenemen en die demagnetiseerden niet zo makkelijk als de Open
Reels. Lu dacht “Aan de culturele wereld doe ik het voor een vriendenprijs, want dat is een veld
waarin ze dingen doen die mij interesseren”. Nu zouden ze dat ‘research and development’ noemen
in een bureau. Wat doen die gekke gasten zoals Danny Matthys daar nu eigenlijk mee? Dat ging Lu
aan zijn klanten tonen en stelde nieuwe methodes om video op een professionele wijze te gebruiken
voor; methodes die kwamen van de experimenten van videokunstenaars. Als zakenman heeft hij op
de achtergrond ervoor gezorgd dat de infrastructuur er was.
DD: Zijn er bepaalde ideeën die u zijn bijgebleven die uiteindelijk niet zijn uitgevoerd?
JD: Ja natuurlijk, veel onzin. Dat was knoppen draaien en proberen, niet alles was goed. Maar dat
moest ook kunnen op dat moment. En als het niet goed was, dan was het niet goed.
Heb je het videowerk gezien van Hubert Van Es (pseudoniem van Flor Bex n.v.d.r.)? Ik weet niet of
Flor daar fier op is, maar ik vond het idee briljant. Hij heeft natuurlijk de boel en het ministerie
belazerd tot en met, ik denk niet dat de Belgische overheid ermee kon lachen. Maar ik heb mij er in
elk geval mee kapot gelachen, tot het té erg werd. Dan is Hubert van Es overleden. Op een bepaald
moment werd hij echt belangrijk en begon hij carrière te maken, en Flor moest maar blijven werk
bijmaken. Op een bepaald moment was Lieve, de vrouw van Flor, het beu. Hubert Van Es was
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gehuisvest op het adres van Lieve, maar ze kreeg alsmaar uitnodigingen voor tentoonstellingen. Eén
video toonde Flor met zijn blote voeten in een emmer zand(Sand Action, n.v.d.r.). Aan de hand van
dit soort werk zie je dat het medium nieuw was, dat er nog een gebrek aan criteria is. Daarnet vroeg
je nog wat de eigenheid van dit medium was, maar er waren toen nog geen criteria om dat medium
te begrijpen en lezen.
Flor kon toen met zijn twee blote voeten in een emmer zand gaan zitten terwijl Chris dit twintig
minuten lang filmde. Dit werd vervolgens tentoongesteld en iedereen zei: “wauw, nieuwe kunst.” Hij
stelde dit tentoon omdat hij een tentoonstelling had gemaakt met een zaal over. We wisten niet wat
we daar moesten toonden, we konden die zaal niet leeg laten staan. Ik geloof dat Chris toen op z’n
Antwerps wei: “Steek uw voeten in een emmer zand, hé! Ze kijken toch naar alles.” Flor zat met dan
met zijn voeten in een emmer zand en hup, dat werd s ‘avonds tentoongesteld. Iedereen
bewonderde het toch, dat toont hoe vreemd dat medium was. Men kon het niet lezen, had geen
criteria en accepteerde alles: “Het is nieuw dus het zal wel goed zijn”.
DD: We ondervonden wel dat er veel negatieve reactie was gekomen van o.a. Jef Geys op Flor
Bex/ Hubert Van Es?
JD: Wij hebben ons kapot gelachen. Jef zat iedere week, heel zijn leven lang te studeren in de
bibliotheek het Van Abbemuseum. We hebben het vaak over het werk van Van Es gehad. Jef zei
altijd tegen mij: “Je moet eens een retrospectieve van Hubert Van Es maken!” (Lacht.)
SR: We hebben ook gezien dat Fernand Spillemaeckers ook werk heeft gemaakt onder het
pseudoniem Leo Josefstein.
JD: Dat zou best kunnen, ik heb er wel al van gehoord, maar meer niet.
EW: Kan u wat meer vertellen over de Open Encounters die plaats vonden in het ICC?
JD: Omdat er overal iemand wel iemand bezig was met video, zochten we contact met elkaar. Maar
het was niet gestructureerd en ging allemaal heel snel. Men kon toen nog niet reizen zoals nu, er
was nog geen EasyJet. Het was duur en ver en het duurde lang. Daarnaast was het ook nog niet
courant. Maar ik vond dus dat we dat moesten structureren en organiseren. Ik vond dat er
publicaties moesten komen, voor uitwisseling.
(interview onderbroken)
Wij waren officieel in dienst van de vzw Continental Video en niet van het ICC. Op een bepaald
moment heeft het ministerie ingegrepen. In die tijd was cultuur nog zeer gepolitiseerd, in de zin dat
het veel meer maatschappelijk betrokken was in vergelijking met nu. Maar als je van de socialisten
was, kon je geen job krijgen bij een katholieke minister. Daarom ben ik uiteindelijk naar Nederland
gegaan. Ik wou gewoon mijn vak uitoefenen en dat lukte niet in België. Maar om al die redenen
heeft Flor moeilijkheden gehad met een minister en zij hebben een einde gemaakt aan de vzw’s. Er
was geen geld meer en zowel Jean-Paul Coenen als ik lagen op straat. Gelukkig ben ik toen naar Van
Gravenstein kunnen gaan en ben ik in Nederland gebleven. Jean-Paul Coenen is naar Limburg
gegaan. Hij is toen directeur geworden van cultuur in Limburg, dat was toen een belangrijke positie
omdat er in die tijd miljarden vrijkwamen door de reconversie van de steenkoolmijnen, die ze
wouden investeren in cultuur.
We hebben uiteindelijk dus niet veel tijd gehad om alles grondig uit te bouwen in het ICC, ineens
werd dat afgekapt, Flor viel zonder staff en het ICC was een groot deel geld kwijt. De groei die er
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normaal in gekomen zou zijn in het ICC werd geamputeerd. Ik praat over 1976. Maar wij hadden het
juiste netwerk. We hadden dat ver kunnen doorzetten.
DD: Waren er andere plekken in België waarvan u weet dat er ook aan productie werd gedaan? In
Brussel zijn we bijvoorbeeld Image Video tegengekomen
JD: Toen? Ik denk van niet. Waarom zouden anders volstrekt Franstalige kunstenaars zoals Groupe
CAP en Charlier naar Antwerpen komen om een werk te maken als het ook in Brussel, Luik of
Charleroi kon?
SR: Bij de RTBF kon het ook?
JD: Ja, daar heb je gelijk in. Er was daar een collega van Ludo Bekkers, van de Franstalige kant. Hij
had daar iets mee te maken. Maar ik ben zijn naam kwijt.
SR: Bedoelt u Robert Stéphane?
Robert Stéphane, precies. Er was aan de Franstalige kant wel een voedingsbodem omdat
bijvoorbeeld het Franstalige tijdschrift van Madame Rona (+/-0, n.v.d.r.) en haar zoon, heel de
hedendaagse kunst in Wallonië coverde. Zij waren zeer goed geïnformeerd, reisden zeer veel en
hadden verder ook contacten in Vlaanderen. Ze kenden Fernand Spillemaeckers in Brussel en Lili
Dujourie, en noem maar op…Dat was één milieu. Zij zorgden voor een link tussen Vlaanderen, het
Engelstalige en het Franstalige. Er waren twee figuren van mijn generatie in het Franstalige gedeelte
die zeer goed op de hoogte waren: Michael Baudson en Yves Gevaert die toen curatoren waren bij
BOZAR. Op dit moment loopt trouwens een belangrijke tentoonstelling in Gent van de introductie
van de kunst die Yves Gevaert in BOZAR gemaakt heeft in ’74 met Broodthaers, Sol LeWitt, Carl
André… In die tijd was dat echt nieuw in België, een officiële instelling. Baudson en Gevaert wisten
wat er gebeurde.
Ik heb Yves leren kennen in het ICC en Baudson nadien toen ik directeur van BOZAR werd. Die kon
meepraten. Jean-Pierre Van Tieghem is jarenlang de Franstalige RTBF kunstcriticus geweest die radio
deed. Hij had een programma op zaterdagochtend. Ik had er ooit eens interviews mee gedaan. Hij
zat ook in alle besturen in Brussel, onder andere dat van BOZAR. Van Tieghem, Rona, Baudson en
Yves Gevaert, later ook een beetje Laurent Busine, dat was het embryo van die generatie aan de
Franstalige kant waar wij contact mee hadden. Maar als je zegt infrastructuur, productie…. Dan ga ik
niet zeggen dat daar nooit iets gebeurd is. Maar de systematische manier waarop je infrastructuur
ontwikkelt, internationale netwerken vormt en de beschikking van kunstenaars… de producties
verder ook toont en laat rondreizen; dat zal enkel in het ICC geweest zijn. Dat was trouwens ook een
vrij uniek model, er kwamen mensen uit Frankrijk en Duitsland kijken.
SR: We hebben ooit in een publicatie teruggevonden dat er een productiecel geweest is in de
voorloper van het PMMK in Ieper met Willy Van den Bussche, of toch alleszins een collectie tapes.
JD: Willy heeft altijd zeer hedendaags gekocht, en hij kocht veel. Voor zijn museum, wat nu MuZEE is
geworden. Maar hij is ook jarenlang voorzitter geweest van de federale kunstcollectie, wat dan
Vlaamse kunstcollectie is geworden. Ik zou bijna durven stellen dat hij de werken van Danny Matthys
vanuit Knokke gekocht heeft met het idee “Dat hoort hier aan de kust, aan de zee.” Willy was ook
iemand… Je had Willy en je had Flor Bex. Dat waren de twee mensen die echt professioneel bezig
waren, reisden naar openingen in Parijs en dergelijk. Nadien is Jan Hoet daar dan bijgekomen, maar
dat was pas in ’76 geloof ik. Het kan best dat de tapes van Lili Dujourie in zijn collectie zaten.
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Video had een nieuw karakter, hiervoor moest je nog publiek kweken en kunstenaars moesten het
medium nog leren kennen. Veel kunstenaars kwamen ook vragen hoe je het medium moest
gebruiken.
EW: Denkt u dat u zelf invloed hebt gehad op de visie van de kunstenaars door mee te denken
over ideeën en concepten?
JD: Daar ben ik heel terughoudend over, want ik vind dat een curator ten dienste moet staan voor de
kunstenaars, en zelf niet de auteur uithangen. Ik ben nooit geïnteresseerd geweest in het werk van
curatoren, maar wel dat van kunstenaars. Maar wat er natuurlijk wel gebeurt is dat je uw eigen
ervaring overbrengt bij anderen. Kunstenaars zoals Danny Matthys of Lili (Lili Dujourie, n.v.d.r.)
kwamen bij mij terecht met vragen over het medium. Dan zit je in een kroeg tot 3u s’ nachts en
uiteraard worden ze dan op een bepaalde manier beïnvloed. Dat is met alles zo. Er hangt hier een
werk van John Baldessari, een goede vriend van mij, waarin hij zegt dat hij van mij alles heeft geleerd
over Belgische frieten. Maar het zal een kruisbestuiving geweest zijn, dat is hetzelfde proces als bij
het maken van een tentoonstelling. Je hebt kunstenaars die perfect weten hoe ze hun werk moeten
presenteren, maar je hebt ook kunstenaars die in paniek slaan en geen idee hebben hoe ze hun werk
moeten presenteren. Op een bepaald moment zeg je dan “Laat het maar aan mij over.” Tussen die
twee polen liggen veel grijswaarden, soms kan je een formidabele inbreng hebben en achteraf
content zijn, maar aan de andere kant kan je ook miskleuren. .
DD: Wat waren de verhoudingen tussen wat er geproduceerd werd bij continental video en wat er
effectief werd getoond in het ICC? Of liep dat een beetje door elkaar?
JD: Dat liep inderdaad door elkaar. De Chrissen werkten met materiaal van Luvox in de kelder van
het ICC, waar ze eigenlijk niet in dienst waren. Ik werkte als curator van die afdeling, maar ik werkte
niet in dienst van de Overheid. Ik werkte voor een vzw die Flor had opgericht om mij en Jean-Paul
Coenen te kunnen betalen. Dat liep allemaal door elkaar, maar het was ook geen ‘ja-of-nee’ proces.
Ik denk dat het eerder organisch verliep, van het ene kwam het ander. Je zit met iemand te praten,
hij zit te kijken naar het werk van iemand anders en het interesseert hem. Die zegt: “Zou ik dat ook
eens mogen komen doen?”, en hij komt. We praten daarover, Flor komt nadien kijken en zegt “God,
dat was interessant” en voor je het weet is er een tentoonstelling of een publicatie. Dat kostte
allemaal nog niet zo veel geld, nu is dat zeer duur geworden.
We maakten de tentoonstellingscatalogi in het ICC. Daar was een stencilmachine en blauwe mapjes.
Die werden soms s ’nachts gemaakt, we besloten soms pas om 8h s ‘avonds dat we een catalogus
wouden bij de tentoonstelling. We maakten ook heel veel tentoonstellingen. Grote instellingen doen
er nu vier of vijf per jaar, op het ICC deden we 60 of 70 projecten per jaar. We gingen van het ene
naar het ander, dat was toen allemaal nog niet zo bureaucratisch. In het nieuws is nu het verhaal van
Catherine De Zegher in het MSK in Gent, over de zogenaamde vervalsing. Los van of het werk nu
echt is of niet, als je het probleem bekijkt en hoe het wordt onderzocht: “Hoe zat het met het
bruikleenformulier? Is er materiaalonderzoek gedaan?” … Wij hadden vroeger tien keer in de
gevangenis gezeten. Er was nooit sprake over breuk leningen of verzekeringen, dat was nog geen
‘established’ kunst, je kon dat niet laten verzekeren. Het was verder ook moeilijk om te bepalen wat
we zouden moeten verzekeren: de monitor? De tape? De geïnstitutionaliseerde kunstwereld voor
hedendaagse kunst moest zich nog uitvinden. Dat was net daarvoor, waardoor er heel veel
mogelijkheden waren. Alles werd gedaan op een manier dat vandaag de dag niet meer zou kunnen,
omdat er ook veel dingen fout konden lopen. Je moest publiek creëren. Er waren ook openingen op
het ICC waar niemand naartoe ging, behalve vijf kunstenaars.
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EW: Werden de tapes die geproduceerd waren in het ICC altijd consequent geregistreerd?
J.D.: Dat was het domein van de Chrissen, ik heb geen verstand van montage en dergelijk. Ik, Flor of
Jean-Paul Coenen brachten de kunstenaars binnen. Ik praatte met hen over wat ze wilden realiseren,
wat hun bedoeling was. Soms was dat zeer specifiek. Ik herinner mij dat Lili over Hommage à... een
zeer specifiek idee had, omdat haar dat schilderij voor ogen stond. Danny Matthys was meer aan het
onderzoeken wat er allemaal mogelijk was met het medium. Ik luisterde naar de kunstenaars en
trachtte hun ideeën over te brengen aan de Chrissen. Ik werkte vooral veel samen met Chris
Goyvaerts. De Chrissen vertaalden die ideeën dan in beeld, maar ik was zelf zelden bij de opnames.
Ik stond buiten de productie. Ik moest wel zorgen dat er geld was, en dat de kunstenaar niet over
zijn budget ging. Uiteraard werd ik ook terug actief als het werk dan getoond werd, bij ons of elders.
Veel video’s werden opgestuurd naar Biënnales en dergelijk. Zoals werken van Hubert Van Es en Lili
Dujourie. Zij heeft veel success gekregen met haar tapes, Danny ook in het Begin. En Charlier ook.
SR: Deden jullie ook aan distributie van de tapes?
JD: Ja, door dat netwerk. Er waren niet zo veel productiecentra, en men begon internationaal te
weten dat er in Antwerpen iets gebeurde rond video. In het ICC hadden ze kennis, ervaring,
apparatuur en dergelijk, dus kwamen kunstenaars vaker bij ons. Glusberg was de eerste, maar
bijvoorbeeld Germano Celant is ook gekomen. Hij had net zijn boek van Arte Povera geschreven, hij
kwam bij ons luisteren en was nieuwsgierig naar wat er allemaal gebeurde. In die zin kreeg
Antwerpen een centrumfunctie en zo probeerden we contacten te leggen tussen hun en de
Belgische kunstenaars.
SR: Zijn er volgens u belangrijke evenementen in het buitenland waarvan u denkt dat er Belgische
kunst getoond werd?
JD: Dat zou ik op dit moment niet meer weten. Ik denk ook niet dat dat vertoond werd met de
stempel ‘Belgische kunst’. Glusberg komt bijvoorbeeld naar Antwerpen, hij ziet twee dingen die hem
interesseren en hij neemt die vervolgens mee. Een andere curator komt uit Parijs en hij is
geïnteresseerd in een andere tape van een kunstenaar. Langzaamaan begint dat zich te verspreiden.
Het is niet zo dat de wereld plots stilstond van Belgische videokunst.
Ik ben bijvoorbeeld wel uitgenodigd, naar aanleiding van dat artikel in Studio International, door
David Hall om een lezing te komen geven in de Whitechapel gallery in London. De weinige galerijen
die in Engeland bezig waren met internationale hedendaagse kunst zoals Greenwood gallery en
Lisson Gallery kwamen dan luisteren en maakten nota’s. Langzaam maar zeker verspreidde de
kennis. Of Greenwood en Lisson uiteindelijk iets gedaan hebben met Belgische kunstenaars weet ik
niet. Het is gezaaid en er kiemen plantjes, waar die ineens opschieten is niet te voorspellen. Het is
niet zo’n gestructureerde tuin. Je hebt gezaaid en waarschijnlijk is dat plantje resultaat van een
korreltje zaad die ooit gevallen is in de bodem, en die bodem is op bepaalde plaatsen vruchtbaar en
op bepaalde plaatsen niet. Zo werkt dat een beetje.
DD: Waren er nog plekken in België, buiten het ICC, waar video werd getoond? Bijvoorbeeld MTL
en Celbeton?
JD: Celbeton weet ik niet, daar had ik geen contact mee. In MTL zeker wel, ik vermoed namelijk dat
zij het vroege werk van Gilbert & George op video hebben getoond, maar ik weet dat niet zeker. Lili
(Lili Dujourie n.v.d.r.) kende Gilbert & George door Fernand (Spillemaeckers, n.v.d.r.), die kwamen
ook aan huis en werden goede vrienden. Yves De Smet heeft een galerie gehad in Gent.
Vermoedelijk gebeurde daar ook iets met video. Maar dit moet je navragen aan Danny Matthys.
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SR: Een galerij die vaak terugkomt is Elsa von Honolulu-Loringhoven, zou je hier iets meer over
kunnen vertellen? Daar was ook een evenement ‘Kunst als film’ in 1975.
JD: Ja, dat was de galerie van Jan Vercruysse. Hij heeft met mij gestudeerd, en is uiteindelijk een van
mijn beste vrienden geworden. Jan studeerde rechten en ik de tweede keer kunstgeschiedenis. We
hebben elkaar op café leren kennen, hij is toen galerist geworden. Ik moet er nog steeds mee lachen
omdat hij zeer elitair was. Hij wou dat enkel doen voor mensen die er verstand over hadden, de deur
was altijd op slot. Als je belde dan ging er een luikje open en moest je eerst drie vragen over kunst
beantwoorden. Als het antwoord niet juist was dan mocht je niet binnen; waarop ik dacht: “ik zou
zijn omzetcijfer wel eens willen zien”. Drie maanden later zat hij droevig op café in den Amber, waar
we altijd kwamen. Ik vroeg hem “Vercruysse, wat is er aan de hand? Je ziet er zo slecht uit”, waarop
hij antwoordde: “ik ben failliet.” Je kan je voorstellen dat Anton Herbert voor de deur staat en drie
vragen moest beantwoorden om binnen te komen, je zou voor minder failliet worden. Ik vermoed
wel dat hij video getoond heeft, maar ik heb het daar nooit gezien. Tenzij het de periode was toen
Jan een relatie had met Lili, dat hij toen de vroege tapes van Lili heeft getoond. Dat zou best kunnen.
SR: Tijdens het driedaagse evenement ‘Kunst als film’, is het werk van Lili Dujourie, Danny Matthys
en Yves De Smet getoond geweest.
JD: Dat zou kunnen. Er was er nog één kunstenaar daarbij die zeer vooruitstrevend was: Frank
Liefhooghe, maar die is letterlijk verdwenen in de Sahara. Dat was iemand zoals Danny Matthys. Hij
was altijd mee met het nieuwste van het nieuwste. De reden waarom ik daar met veel plezier aan
terugdenk is omdat hij mij iets geleerd heeft. Dat was in het begin van de conceptuele kunst, sinds
de tweede helft van de jaren ’60, in België had je daar toen nog niet veel van meegekregen, hij heeft
mij dat doen verstaan. Hij heeft ooit, toen ik student kunstgeschiedenis was, in Gent over
zelfgemaakte affiches opgehangen. Daarop stond: “Lezing over kunstgeschiedenis door Frank
Liefhooghe”, in de Vooruit in Gent met een uur erbij. We voelden ons wat verontwaardigd. Wij, de
studenten kunstgeschiedenis, vonden dat wij degenen waren die lezingen moesten geven over
kunstgeschiedenis. We dachten: “Waar bemoeit die onbekende zich mee?”, we gingen allemaal naar
die avond en toen gebeurde het volgende: we kwamen in een bovenzaal waar ongeveer 100 man
binnen kan, en de zaal zat volledig vol. Liefhooghe wordt vervolgens binnengeleid als een mummie,
volledig ingewikkeld. Je kon hem zelfs niet meer herkennen. Hij wordt voorin gezet, krijgt een
microfoon voor zich, het licht gaat uit en het was pikdonker. Vervolgens heeft hij één uur aan een
stuk, om de 30 seconden, de naam van een kunstenaar genoemd. Dat leek voor mij op een
diaprojector, ik hoorde bijna de slides komen. Een onbekende naam en er gebeurde niets, maar als
hij bijvoorbeeld Picasso opnoemde dan verschenen er meerdere beelden, zoals een dia projectie.
Toen ik daar buiten kwam dacht ik: “ik snap wat conceptuele kunst is.” Het was zeer visueel, maar
tegelijk zeer conceptueel, er kwam geen materialiteit aan bod. Dat was briljant gedaan.
Onwaarschijnlijk hoe je bewust werd van het repertoire die je in je hoofd had, het activeren van
eigen beeld, visualisatie daarvan. Waarom zie jij een roze Picasso en jij een blauwe? Dat soort
dingen. Toen het gedaan was ging het licht aan en ging hij weg. Dat heeft een enorme indruk
nagelaten. Het zou kunnen dat hij ook iets met video gedaan heeft. Hij kende Danny Matthys goed,
zij verdienden allemaal geld rond de academie van Gent, gaven daar les of waren assistenten.
EW: Speelden kunstscholen volgens u ook een rol binnen video?
JD: Neen. In ieder geval nog niet in die vroege periode. Er was toen nog geen infrastructuur. Men
wist niet enkel dat het niet bestond, maar er was ook geen infrastructuur. Ten tweede, mensen die
daar les gaven waren vooral bekende schilders en beeldhouwers. Die werkten niet met video. Maar
het is wel heel snel gegaan. Het verschil tussen 1974 en 1976 is enorm. Twee jaar was op dat
moment zeer lang, het groeide met een enorme versnelling. Tegen de jaren ’80 was het helemaal
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gecoverd. Dat gezegd zijnde, mijn discussie met Fuchs over bewegend beeld was op Documenta in
’82, dus toen was het nog niet volledig geaccepteerd.
SR: En de New Reform in Aalst met Roger D’Hondt, werd daar video getoond? Of was het eerder
performance?
JD: Ja, dat was meer performance denk ik. Roger D’Hondt was in de beweging van Mail Art een
centrum-figuur. Maar ik kan niet met zekerheid stellen of hij daar video heeft getoond. Roger
D’Hondt was wel iemand die regelmatig naar onze openingen in Gent kwam, zoals Yves De Smet dat
ook deed. In Hasselt was er ook CIAP, dat is er nog steeds. Een soort centrum voor hedendaagse
kunst. Het staat me vaag voor dat daar ook iets gebeurd is. Zowel ik als Fuchs hebben daar lezingen
gegeven. Omdat ik goed bevriend was met veel van de initiatiefnemers daar. Meurissen, dat was
toen dé verzamelaar, de enige in Limburg. Hij had een zeer goede verzameling, en durfde ook
nieuwe dingen te verzamelen, hij was een van de eersten die begonnen was met fotografie te
verzamelen. Met CIAP heb ik reizen gedaan.
Er waren heel weinig mensen. In België waren er slechts een 50-tal mensen bezig met hedendaagse
kunst in België. Nadien is dat natuurlijk geëxplodeerd. In een latere fase ben ik bevriend gebleven
met Joost Declercq, vervolgens hebben we samen Galerie Gewad opgericht in Gent. We vonden dat
Jan Hoet de kunst monopoliseerde, en dat er slechts één stem luidde. De internationale
hedendaagse kunst die Jan Hoet tentoonstelde. Alles wat hij niet goed vond werd, niet getoond, en
wij vonden dat er een tegenwicht moest komen. Het Gewad was eerst een non-profit centrum. Ik
werkte toen al met Fuchs in Eindhoven, dus ik wou niet dat het commercieel was. We hebben dat
enkele jaren zeer goed gedaan, zeer veel tentoonstellingen gemaakt, maar daarna was dat niet meer
haalbaar. Ik ben er vervolgens uitgestapt en dan heeft Joost er een galerie van gemaakt. Het kan zijn
dat we daar ook video getoond hebben.
DD: In een interview met Chris Goyvaerts vertelde hij dat jullie van plan waren om interviews te
doen met kunstenaars en die op video te registreren. Is dit ooit gebeurd?
JD: Neen. Ik had veel plannen. Plannen voor publicaties, voor dat platform… Ik zag mijn rol meer als
bemiddelaar dan als auteur. Wat ik wel vond, dat er in de periode waarin ik bezig was, waanzinnig
veel gebeurd is. Dat waren kantelmomenten in de kunst. Eigenlijk wou ik doen wat Hans Ulrich
Obrist uiteindelijk gedaan heeft. Ik dacht: “Eigenlijk zou ik ieder gesprek met iedereen die ik
tegenkom moeten inblikken.” Dan bouw je een archief op en op basis van dat archief kan je later een
interpretatie maken. Hij had altijd zijn camera bij. Maar in het ICC is het er niet van gekomen. Maar
omdat we de vzw moesten stopzetten en Flor geen geld meer had, ben ik met mijn koffertje naar
Nederland gegaan. Daar ben ik 20 jaar gebleven.
SR: Bent u nog betrokken geweest bij die Continentale Film- en Video Toer?
JD: Neen. Dat denk ik niet. Ik had natuurlijk in Antwerpen contact met Luc Deleu, Hugo Heyrman,
Filip Francis… Ik ben vrij vroeg verbonden geweest aan het HISK. Ik heb daar altijd atelierbezoeken
gedaan. Daar werkte Hugo Heyrman ook. Nu is dat in Gent, maar vroeger zaten we in Antwerpen in
een oude kazerne bij Berchem station. Lieve (Lieve De Deyne, n.v.d.r.) werkte daar op het
secretariaat. Na het ICC heeft Flor haar aangenomen. Maar dan praten we al over een latere
periode, de jaren ’80. Ik heb veel contact gehad met Hugo Heyrman, met Filip Francis ook. Filip was
een zeer intelligente en aangename man. Zijn vriendin woont in Brussel, ze is prof aan de VUB. Zij
heeft zeer goede boeken geschreven over kunst. Ik denk niet dat ze bij de filmtoer betrokken was.
Dat was iets later, ik zat dan al in Eindhoven.
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SR: De Filmtoer was in ’73, voor Continental Video bestond…
JD: Ah ja? Dan moet ik het wel meegemaakt hebben. Vanaf ’72 zat ik in Antwerpen bij Flor, tot 7475. Dan ben ik naar Maastricht getrokken en in ’77 ben ik begonnen bij Fuchs in Eindhoven. Lili
Dujourie heeft ook zeer veel te vertellen over die periode. Phil Mertens is een naam die bij mij boven
komt drijven want uit alle officiële musea was Phil Mertens de enigste die überhaupt interesse had
voor hedendaagse kunst. Zij probeerde in haar eentje dat op te volgen. Ze was zeer goed
geïnformeerd en heeft onder andere met mij en de Chrissen een festival in een dorpje aan de
Nederlandse grens, Assenede, georganiseerd. (Midzomerforum, n.v.d.r.) Ze was daar toen artistiek
directeur. De Chrissen en ik hebben daar één zomer lang iets geprogrammeerd. Ik herinner mij vaag
dat we daar ook iets met video gedaan hebben. Ik zie me nog op de markt op een terrasje zitten met
Danny Matthys en Lili.
SR: In ’76 werd er werk van Hubert Van Es getoond, hij had platen nagemaakt van toeristische
attracties.
JD: Dat zal dat zijn. Daarom komt de naam Phil Mertens naar boven. Zij was conservator op het
Koninklijk Museum en ook de enigste die Broodthaers au sérieux genomen heeft. Voor de rest had
men daar nog nooit iets van gehoord.
DD: Wat was haar functie precies?
JD: Ze was conservator, schilderkunst of moderne kunst van het Koninklijk Museum. Nadien is dit het
museum voor moderne kunst geworden. Zij was een zeer open mevrouw, een baanbrekend
persoon, feministe. Iemand die knokte. Ze was van Antwerpen, maar werkte in Brussel. Zij
organiseerde Assenede. Ik ben daar een zomer lang gaan kamperen met de Chrissen. We hadden
vanalles gepland: performance en zo. Daar was waarschijnlijk video, anders waren de Chrissen daar
niet bij geweest. Die kwamen enkel als er video bij kwam te kijken.
SR: We hebben op een oude ICC-compilatie een kleine video gevonden die het festival
documenteert. Dat is waarschijnlijk gefilmd door Chris Goyvaerts.
JD: Dat zal wel. Het kan ook zijn dat het enkel werd opgenomen op video, maar dat er geen video
werken getoond waren. Vanuit het idee dat we alles moeten registreren. Ik denk dat mijn
ontmoeting met Flor Bex op EXPRMNTL 4 was, anders wou ik niet in ’74 bij Flor gaan werken zijn.
Maar EXPRMNTL 5 is ook belangrijk geweest. Daar zal waarschijnlijk ook video getoond zijn, toen
was de doorbraak van video. Dat was een heel belangrijk festival, heel de wereld kwam daar
naartoe. Spijtig dat dat niet meer bestaat, want dat was uniek. Dat had een enorme reputatie in de
wereld. Ledoux organiseerde dat. Toen ik directeur van BOZAR werd, werkte Ledoux nog in het
filmmuseum. Ik heb ooit het idee overwogen om dat met hem opnieuw op te starten. Daar zat een
enorme avant-garde sfeer in. Het raakte ook aan theater en performances. Ik vond dat we dat
opnieuw moesten opstarten. Maar dat is uiteindelijk niet van de grond gekomen.
DD: Was Karel Geirlandt ook met video bezig?
J.D.: Neen. Hij zou er niet tegen geweest zijn, maar hij was er zelf niet mee bezig. Hij kwam van de
generatie van Raveel, schilderkunst, en dat verzamelde hij ook. In het Paleis (Paleis voor Schone
Kunsten, n.v.d.r.) werkten ook Yves Gevaert en Michel Baudson. Dat waren twee jonge curatoren,
die ervoor zorgden dat er hedendaagse kunst in de collectie kwam. Geirlandt gaf hen ook de ruimte
om dat te doen, maar hij was er zelf niet zozeer mee bezig.
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8. Interview met Leo Copers - 30/10/2018
Door Dagmar Dirkx (DD), Sofie Ruysseveldt (SR) en Erien Withouck (EW)
Leo Copers is conceptueel kunstenaar. Hij maakte als één van de eerste Belgische kunstenaars
gebruik van de video-apparatuur in het ICC, nam deel aan een aantal belangrijke videomanifestaties. Zijn werk handelde in die periode vaak over de natuurelementen: water, aarde, vuur,
lucht.
SR: Wat was uw eerste kennismaking met video als een artistiek medium?
LC: Ik denk de derde triënnale van Brugge. Dat was in ‘75, kan dat?
DD: In 1974, denk ik.
LC: Ja, en in Antwerpen was er Ercola. Met die goede vriend van Panamarenko uit die tijd?
SR: Hugo Heyrman?
LC: Klopt, Hugo Heyrman en nog een paar andere mensen.
SR: Misschien Filip Francis? Of Luc Deleu?
LC: Zij zaten er allemaal niet bij. Filip Francis en Luc Deleu hadden dezelfde positie als ik. Maar zij
hadden een van de eerste videocamera's aller tijden. (Copers doelt op de groep rond Hugo Heyrman,
n.v.d.r.) Voor wie video wou maken, was dat mogelijk. En die actie (die Copers registreerde op video,
n.v.d.r.) was gelinkt aan de triënnale van Brugge. In die tijd was ik bezig met een reeks ontwerpen te
maken van een soort vliegende sculpturen. (9 Sculpturen, n.v.d.r.) Negen voorwerpen werden daarin
rondgeslingerd door een machine. Afin, een eenvoudige machine. Met onder meer een tak, een
plastic zak met water, een steen en een stuk glas... dus negen dingen in totaal. Daarmee wilde ik
sculpturen maken. De tekeningen voor die machine zijn deze zomer voor het eerst tentoongesteld in
het S.M.A.K. Het was niet zo evident voor mij om zo’n machine te bouwen in die periode. Dan ben ik
gecontacteerd door Ercola. Ik denk dat zij een tip hadden gekregen via Flor Bex. De machine heb ik
toen vervangen door mezelf. Ik slingerde dus de negen voorwerpen rond. Maar ik heb een foutje aan
mijn machine toegevoegd. Ik sla die voorwerpen stuk tegen de muur achter mij. Misschien hebben
jullie de video al gezien?
SR: Ja.
LC: Nu, de eerste opname is nooit gebruikt geweest. Ik weet niet meer wat er mis mee was, maar die
is een paar maanden later - of een paar jaar, dat weet ik niet zo precies - heropgenomen in
Antwerpen. Dat was ergens in een oude fabriek, met dezelfde mensen. Maar het zou kunnen dat
Hugo Heyrman er niet meer bij was of dat Filip Francis daar meer te zien was. Ik geloof dat het ICC
hier meer mee te maken had, maar ik kan daar alleen maar met zekerheid over zeggen dat de we de
video daar heropgenomen hebben en dat dit de definitieve video geworden is.
SR: Ik heb ook ergens teruggevonden dat er nog eens een derde keer een video gemaakt is van
hetzelfde werk in 1980 in Jette in Atelier 340?
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LC: Ja, daar heb ik als een soort performance op verzoek van Wodek Majewski (sculpteur en
directeur van Atelier 340, n.v.d.r.) op een avond die actie helemaal herdaan. Dat moet ook gefilmd
geweest zijn. Maar wat er met die video ooit gebeurd is, daar weet ik niks over…
9 Sculpturen is de titel. Nu zit dit werk in een privéverzameling. Nu, de actie die ik heb gedaan bij
Wodek zal hoogstwaarschijnlijk ook in kleur geweest zijn aan het einde van de jaren ‘80. Maar goed:
ik heb geen controle daarover gehad, en ik heb me daar ook niet mee bezig gehouden. Dus die
eerste versie beschouw ik als een werk van mij en die tweede beschouw ik meer als een soort
reportage.
DD: En wat sprak u precies aan om met video aan de slag te gaan?
LC: Het was juist uitgevonden: video. Ze kwamen me vragen: 'Wilt gij geen video maken?', dan moet
je wel stom zijn om nee te zeggen.
DD: U heeft veel rond natuurelementen, rond water en vuur bijvoorbeeld, gewerkt. Ik zag dat bij
de 9 Sculpturen het ook de bedoeling was om een afdruk op te camera te maken. Hoe zag u die
verhouding?
LC: Al die elementen konden ook in video gebruikt worden, maar op een hele andere manier. Dan
krijg je bewegingen, die hebben mij altijd geïnteresseerd. Wanneer ik sculpturen wilde maken die
bewogen of rondslingerden, was het tamelijk evident met video als medium. Het werd gefilmd en je
hoefde geen machine meer te maken: je deed het zelf. Grote filosofische gedachten zitten daar niet
achter. Meer praktische zaken en de opportuniteit die een bepaald medium je kan geven.
EW: En zag u dat dan als een soort van registratie?
LC: Als een werk. Bij Wodek, dat beschouw ik als registratie. Anderen beschouw ik als werk.
EW: Hoe ziet u de relatie tussen video en andere media in uw oeuvre? Is dat weer die beweging?
LC: Ik heb later nog video's gemaakt, maar in de jaren 70 slechts één. Naast die 9 Sculpturen. Als gij
dingen gevonden hebt die ik zelf niet meer weet, dan is dat natuurlijk interessant om mijn geheugen
op te frissen.
SR: We vonden onder meer Enterrement de René Magritte/ Funeral of René Magritte, een 16mmfilm die in 1971-1972 zou gemaakt zijn. We vonden er geen verdere info over.
LC: Dat zijn geen video's. Dat zijn 16mm-films. De meeste daarvan zijn later omgezet op video,
omdat dat handiger is. Dikwijls werd het dan ook wel een beetje bijgewerkt, opgekuist, de snit
gemaakt enzovoorts. Die Begrafenis van René Magritte behoort ook tot een privécollectie en deze is
onder andere zeer goed getoond geweest vorig jaar in een tentoonstelling, Magritte, Broodthaers en
de hedendaagse kunst in Brussel.
SR: En kan u iets meer vertellen over die film zelf? Hoe die tot stand gekomen is en waarover die
precies over gaat?
LC: Toen ik twintig jaar was, in 1967, is Magritte gestorven in augustus. De juiste dag weet ik niet
meer. Dan ben ik al liftend met twee vrienden naar de begrafenis van Magritte gegaan. Bij die film
hoort een soort ‘schoolopstel’: een geschreven verslag van de begrafenis van René Magritte. Dat
‘opstel’ eindigt met het feit dat we een paar minuten voor zijn graf gestaan hebben, maar de
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bedenking die er nog bijkomt is niet opgeschreven. Dat is de bedenking dat we misschien wel aan
iemand anders zijn graf gestaan hebben.
Een jaar of vijf later had ik een vriend die toen al een Bolex-camera, dus 16mm, had en hij kon filmen
voor mij. Die vriend was Fred Van Daele. Dat is de vriend van Martine Laquiere, ook een
kunstenares. Dan heb ik een soort ‘eerbetoon’ aan Magritte gebracht. Eigenlijk vind ik dat gedoe in
België over het surrealisme en over Magritte echt onnozel. Veel schilderijen van Magritte zijn
feitelijk niet surrealistisch, ze zijn heel evident. Als het venster breekt en de glazen vallen op de
grond en het landschap valt mee op de grond, dat is feitelijk heel evident. Ook het schilderij werd
dikwijls beschouwd als een kijk op de werkelijkheid, op de wereld. Meestal een geconstrueerde
wereld. Dus wanneer dat instort en valt, ja dan, dat beeld valt mee. Daarvoor moet men natuurlijk
even nadenken om deze redenering te maken maar ze is niet echt filosofisch, niet ingewikkeld, en
heel evident. Dat is allemaal niet zo vergezocht volgens mij. Vandaar heb ik een constructie gemaakt
van een schilderij van Magritte, L'Échelle du Feu. Waarom L'Échelle du Feu? Daar staat er in de hoek
van de kamer een vod of een verfrommeld papier, een stoel en een soort grote trompet.
SR: Een tuba?
LC: Ja inderdaad. Ik had geen tuba, maar mijn vriend had een bombardon. De stoel was geen
probleem, want ik had juist hetzelfde model van stoel. Dus de eerste keer heb ik dat gemaakt in de
hoek van het atelier van een vriend, Staf Renier. Ik heb daar een dia van gemaakt. Martine - we
waren toen nog niet getrouwd - volgde Fotografie aan Sint-Lucas en ik kon haar camera gebruikten
om die foto te maken. Daarna heb ik met Fred het weer hermaakt. Want een dia is een stilstaand
beeld.Maar als het gefilmd wordt, wordt het echter, levendiger omdat het beweegt. Later heeft
iemand, ik denk Dany Deprez, daar een fragment uitgenomen en een loop van gemaakt. Dus hebben
we die 16mm omgezet in video. Zo zijn er nog. Zoals Kraantje, dat is nog niet zo lang geleden
omgezet. Dan is er nog een film Zon, ik weet niet of jullie die kennen?
SR: Is dat u die de zonsondergang volgt? We hebben ook Zeestuk met vuur teruggevonden. Daar
komt ook in de reportage van 'Het gerucht' een fragment in waar dat u zo de zee ziet met de
golven en dan de rivier...
LC: Het is gewoon de zon die gevolgd wordt, ja. Wim Van Mulders en Karel Schoeters, ja, die
uitzending begint met een fragment daaruit. Dat zijn dia's, het zou kunnen zijn.. Ja natuurlijk,
Zeestuk met Vuur, natuurlijk. Luk Lambrecht heeft het getoond zoals het moest getoond zijn. Als ik
me niet vergis, zit dat ook in een privéverzameling. Net als Kraantje en L'Échelle du Feu. Was er nog
iets?
SR: Mocht u ook nog installatie-instructies hebben van uw werk?
LC: Ik kan vlug een paar tips geven. Dus dat Zeestuk met vuur moet getoond worden zoals bij Luk
Lambrecht - op een manier dat je de indruk krijgt alsof je er naar staat te kijken - dus zonder dat je
schaduw op de projectie valt. Ten tweede moet je de indruk krijgen dat je met je voeten in het water
op het strand staat. Bij Kraantje wordt het getoond op de plaats waar zo’n kraantje aan de muur zou
hangen - ongeveer even groot. De Begrafenis van Magritte mag groter dan normaal getoond
worden, dus de stoel ook.
(Leo Copers haalt een editie tevoorschijn, n.v.d.r.)
LC: Dit is een editie die gemaakt is destijds, samen met Roland Patteeuw. Dus van de Begrafenis van
Magritte hebben we ook een multiple gemaakt, dus een dia. Dat is het origineel schilderij. Je ziet:

82

met de meest vooruitstrevende fantastische technische middelen gemaakt. (lacht) Neem hem maar
vast. En dan met instructies enzovoorts. Een titelblad. Dat is dus het opstel. Met een slechte Engelse
vertaling en dan de instructies voor de installatie. Dus het was de bedoeling dat de muren van het
beeld werden geprojecteerd op de werkelijke muren, en de vloeren van het beeld op de werkelijke
vloeren. Maar dat is theorie. Het is niet te doen, ik heb het geprobeerd. Voor de tentoonstelling van
Magritte hebben we dat gewoon op de muren geprojecteerd en dat is in feite beter. Maar ja, men
begint met een ideaal idee en dan moet men aanpassen. Soms is aanpassen nodig. Hier staat geen
datum op?
SR: Hier staat ‘71-’72. Dat is ook wat wij hier hadden teruggevonden.
LC: Dus die film is van iets later, zie ik.
SR: Bij de film hebben we ook ‘71-’72 maar is dan L'Échelle du feu hetzelfde als de Begrafenis van
Magritte?
LC: Ja, ja, L'Échelle du Feu is het schilderij van Magritte waarop het geïnspireerd is. Maar de titel is De
begrafenis van René Magritte.
(Interviewers en Leo Copers bekijken foto’s van L'Échelle du Feu, n.v.d.r.)
Ah, dat was ik compleet vergeten! Kijk hier, dit is met die luiken. Dat is in deze straat. Daar was dat
het atelier, waar dus deze twee werken gemaakt zijn. Dat is gewoon een vuurlijn door de straat
getrokken en ik moet het gemaakt hebben. Kan niet anders. Ik was het compleet vergeten. En dat
zijn details of dia's die niet echt gebruikt geweest zijn in de reeks. Die bestaat uit vier reeksen dus
met water en vuur. Die begint met een lamp in de badkamer. (Stuk ontbreekt, n.v.d.r.) Dezelfde
situatie met vuur. Dezelfde situaties met waar het vuur verbinding maakt tussen het water en de
aarde. En met deze drie diareeksen was ik laureaat van de Prix Jeune Peinture in ‘72 denk ik, kan
dat? Of ‘73? Dat zou je moeten opzoeken dat jaartal. En heel merkwaardig, wij waren met drie. Ik
denk dat Nijst (Leo Copers doelt op Jacques Louis Nyst, n.v.d.r.) daarbij was en hoe heette die andere
mens?
DD: Was het Pierre Courtois?
LC: Courtois. Ja. Daar die vuurlijn over het straat. Die moogt ge Vuurlijn over de Roskamstraat….De
Roskamstraat in Gent. Dat was in de periode dat mijn atelier daar was, in 1971.
SR: Zijn daar enkel foto's van of is dit ook gefilmd geweest?
LC: Dat zal alleen maar op foto zijn, denk ik. Ik moest de eerste foto maken, maar het vuur moest
aangestoken worden om die eerste foto te maken. Dus we hadden de ramen opengezet natuurlijk,
voor de rook en een vriend had een blik met benzine. We hadden de stoel en alles wat nodig was
ingesmeerd met benzine. We hadden de benzine buiten op de vensterbank gezet van het raam en
met een fakkel werd alles aangestoken. Alles moest heel vlug gaan om de foto te nemen en mijn
vriend stampt per ongeluk met zijn fakkel die blik benzine omver. Dat viel dan naar beneden en er
stonden al onmiddellijk mensen buiten in paniek.
Dus dat zijn verschillende opnames. Dus dat is de verbinding tussen water en aarde, met vuur. Dat is
een afdakje waar water op staat, dus een dakgoot. De eerste situatie is in de badkamer. Dus van het
bad met water, gaat er vuur op dat water en dan loopt dat zo op de muur. Dan kom je in de dakgoot
en van de dakgoot in een in het zwembad, dan het kanaal in de stad en via het platteland eindigen
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we dan in de zee. Het S.M.A.K. heeft wel een videomontage gemaakt van die diareeksen, misschien
is het interessant om die op te vragen. Dit zal dan een proefopname geweest zijn.
SR: Naast 9 Sculpturen komen we soms, dat 1970-1974 is, de titel Nieuwe Sculpturen uit 1970-1975
tegen.
LC: Dat stamt hoogstwaarschijnlijk uit de tijd van Continental Video, dat zal de opvolger geweest zijn
van 9 Sculpturen. Dat is waarschijnlijk gefilmd door Chris Goyvaerts, toen hij zijn burgerdienst deed
bij het ICC. Het zal misschien een beetje slordig genoteerd zijn of iemand heeft gedacht ‘Dat is
nieuw’. (lacht)
SR: Dan hebben we nog een werk uit de jaren ‘70 maar dan meer een installatie teruggevonden.
Dat is Mona Lisa, Mona Leo. Maar ik veronderstel dat die video niet op zichzelf bestaat, dat die
altijd samen getoond moet worden met het werk, Mona Leo, Studie Naar Meesters die u heeft
gemaakt? Kan u iets meer over de opstelling vertellen?
LC: De juiste titel van de installatie is Studie Naar Meesters.
(Leo Copers kijkt in zijn eigen catalogus voor de juiste referenties en nota’s over het werk, n.v.d.r.)
Hebben jullie dit boek al gezien? Dat mogen jullie als officieel beschouwen, wat hier allemaal instaat.
De titels en zo. De Mona Lisa is gekend om haar mysterieuze glimlach. Dus het was heel evident en
die lach is zo belangrijk: het is bijna de maagd Maria als je het zo bekijkt. We weten allemaal dat er
mirakels gebeuren: dat Maria kan verschijnen, dat een Christusbeeld begint te bloeden of een
heiligenbeeld weent. Dus als tegenstelling met die eeuwige mysterieuze glimlach kan ik evengoed
ook een nieuw mysterie aan toe voegen. Een soort mirakel laten gebeuren en lachen en wenen, dat
ligt voor de hand.
Dus die eerste versie van Studie Naar Meesters is gewoon een poster van de Mona Lisa die we
opgekleefd hadden op plexi en dan geprepareerd om te laten wenen. Natuurlijk, na een paar dagen
begon dat helemaal kapot te gaan. Het origineel is bewaard gebleven. Die installatie zit in een privé
verzameling.
Het Ludwig Forum - daar zijn jullie van op de hoogte - is er ook mee bezig. Een jaar of twee of drie
geleden hadden zij mij ook gecontacteerd, omdat daar ooit via het ICC videokopies achtergebleven
zijn. Twee jaar geleden hebben ze een eerste tentoonstelling gedaan en hebben ze deze video
getoond. Het zou de eerste verticale video aller tijden zijn. Ik was verplicht om hem zo te maken om
het te laten associëren met de slechte kwaliteit van het schilderij van Da Vinci, natuurlijk. Er bestaat
nog een verticale video, maar die dateert van iets later. Die is denk ik van een Amerikaanse
kunstenaar en beeldt een wolkenkrabber af - alleszins niet die video van Andy Warhol. De video
dateert van ‘74 en de restauratie van 2017. Toen kon ik mij geen bladgoud permitteren. Deze is wel
dan met bladgoud, toen probeerden we dat gewoon te imiteren.
SR: Ik heb hier ook nog de catalogus van Retrospectieve van Belgische video-installaties die in
MUHKA is doorgegaan in 1993. Dat is ongeveer die opstelling die we zo hebben teruggevonden… ?
LC: Dat was hier het ontwerp voor de opname.
SR: Moet het op deze manier? Dat is van het Centraal Museum in Utrecht. Dus het is de bedoeling
dat er hier een videoscherm staat?
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LC: Ja dat ze recht tegenover elkaar staan. In feite: er zitten wel foutjes in, want die video staat te
laag.
SR: Die moeten dus eigenlijk zo evenwijdig aan elkaar staan.
LC: Ja, die moeten elkaar min of meer in de ogen kijken.
SR: Indien we het werk opnieuw zouden tonen, kan dit dan terug op een CRT-monitor gebeuren of
mag dat ook op een modern scherm worden getoond?
LC: Dat zal moeilijk gaan op een modern scherm, want die formaten kloppen van geen kanten. Dus
het moet op een CRT-monitor: ook omdat het verwijst naar de uitzonderlijkheid van de verticaliteit.
Vandaag de dag worden er meer verticale video’s gemaakt.
SR: Ik weet niet hoe het dat komt, maar is onze kopie is eigenlijk het tv-scherm. De kopie in Aken
(Ludwig Forum, n.v.d.r.) is echt de video die werkelijk verticaal is en die eigenlijk niet de omlijning
van het scherm heeft.
LC: In Aken is hij zo hoog gelijk hier. Er komt nog iets bij, zoals in de tentoonstelling in het S.M.A.K.
Dus dat is live opgenomen, dat is een loop natuurlijk. De video duurt tamelijk lang, een paar
minuten, en op het einde van de loop klinkt er een afschuwelijke lach. Dan krijg je die strengheid
tegenover de onnozele, waanzinnige lach die gemaakt is met een klein lach-machientje. De eerste
keer dat we dat gemaakt hebben, heb ik dat samen met een vriend in elkaar gestoken. Op de
afmetingen kunnen wellicht verschillen zitten. Ik heb hier 110 op 94. Het is hier iets groter, maar dat
was de ontwerptekening. Die dingen zijn daar niet bij. Die waren ook niet in het Centraal Museum
gebruikt.
SR: Maar is dat de bedoeling dat dat er ook bij is?
LC: Ja, origineel en die dingen moeten wel bestaan. Dus die eigenaar, als het goed bewaard gebleven
is, maar ik heb er twijfels over waar die naartoe zijn.
SR: In het Ludwig gaat het niet met dit opgesteld worden?
LC: Voorlopig niet maar door mijn oude tekeningen te zien zou ik een keer kunnen beginnen
nadenken.
SR: En heeft u ook bepaalde voorwaarden voor in welke ruimte dat opgesteld mag worden?
LC: Het moet een ruimte zijn waarin het functioneert. Dat is het enige. In het Centraal Museum in
Utrecht was mijn tentoonstelling in het hele museum. Er waren werken van mij geplaatst tussen de
historische verzameling en die zalen leenden zich dan ook daartoe. Daar hingen schilderijen ook aan
de muur, uit ongeveer dezelfde periode als de Mona Lisa. Enfin, dat is te hopen.
SR: Heeft u voor Zon, De Begrafenis van René Magritte, Negen Sculpturen bepaalde richtlijnen
rond de presentatie?
LC: Op een CRT-monitor, omdat het beter past. Bij Zeestuk Met Vuur moet de zon wel hoog tegen
het plafond.
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SR: In Antwerpen in ‘73 was er De Continentale Film en Video Toer die opgericht is door Hugo
Heyrman. In die bus die daar rondging, is ook een werk getoond dat The Mysterious and Enigmatic
Life of Lou Copers door G. Prils, heet getoond geweest. Is dit een werk van u of is dat iemand
anders?
LC: Dat is iemand anders. Dat was een liefhebber, een apotheker die een film gemaakt heeft.
SR: We hebben gezien dat u regelmatig gebruik gemaakt heeft van de studio, die Continental
Video in Antwerpen ter beschikking stelde van kunstenaars. We hebben bijvoorbeeld gezien dat u
voor 9 Sculpturen samenwerkte met Chris Goyvaerts. Ook voor Mona Lisa, Mona Leo. Kan u iets
meer vertellen hoe dat daar aan toe ging?
LC: Dan belde een artiest naar het ICC of naar Flor Bex of ik belde naar Goyvaerts. We spraken af en
dan deden we dat. Ik deed gewoon mijn uitleg, over wat ik wou doen en zij probeerden dat zo goed
mogelijk in te vullen en uit te voeren.
SR: Kende u in België nog andere plaatsen waar dat u terecht kon voor videowerk te produceren?
LC: Nee. We waren de kleintjes. Om de mentaliteit te schetsen: er was een tentoonstelling in
verschillende galeries. Er waren er in Brussel in de winkelgalerij aan de Avenue Louise .
DD: De Toison d'Or of de Rue Bailli?
LC: Rue Bailli. Wide White Space had daar een galerie. Paul Maenz had daar een galerie. Daar waren
ook internationale kunstenaars. Plus-Kern had daar een galerie en toonde mijn werk en de mensen
gingen eerst naar de andere galeries. Een mevrouw die zei daar: 'On va voir les petits Belges'.
DD: Maar daar werden ook wel video's getoond of videowerken?
LC: Alle rijtuigen. Maar dat schetst zo een bepaalde mentaliteit van sommige mensen. Zij dachten:
“Het zijn wel brave jongens, en die doen het ook niet slecht.” Behalve Panamarenko en Broodthaers,
die mochten wel meedoen.
DD: Er waren verschillende International Encounters over videokunst. Onder andere in het ICC,
maar ook in Buenos Aires, in Ferrara.
LC: Ja, dat was in het ICC met Flor Bex.
DD: Bent u daar ooit aanwezig geweest? Of heeft u ooit veel over het medium gesproken met
andere kunstenaars over video?
LC: Nee. We hadden daar nooit echt diepgravende gesproken over. Zo een video, dat is gelijk een
tube verf. Je gebruikt dat, je kunt er iets mee doen en je probeert er iets mee te doen.
EW: Met die Open Encounters werden uw video's ook wel internationaal meer getoond, maar
kreeg u daar ooit iets van terug?
LC: Ik heb één keer iemand ontmoet uit Zuid-Amerika die mij vroeg of ik nog video's maakte en
blijkbaar was dat de inrichter van die zaak...
SR: Jorge Glusberg.
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LC: Mensen weten daar niks over. Ik heb ook wel video's gezien van andere kunstenaars, zoals Bruce
Nauman of Joseph Beuys of wat weet ik nog allemaal. Je gaat naar tentoonstellingen en musea en je
ziet andere werken van andere mensen ook.
SR: Bent u bij die International Video Encounters betrokken geraakt op uitnodiging van Flor Bex?
LC: Flor Bex was daar curator van, denk ik. Kopies van mijn video's waren in ICC. Ze zijn trouwens in
het ICC gemaakt.
SR: Waren er galeries of musea of plekken buiten het circuit, misschien ook in het Gentse - we
hebben al de galerie Elsa van Honolulu-Loringhoven genoemd in de jaren 70 - waar dat u
videowerk van andere Belgische kunstenaars gezien heeft ? Of waarvan dat u zegt dat daar veel
video werd getoond?
LC: In Gent? Nee. Plus-Kern is in ‘72 of ‘73 verhuisd naar Brussel omdat het hier veel te goed was in
Gent. Ondertussen heeft Jan Vercruysse dan Elsa van Honolulu-Loringhoven opgericht, maar die
heeft ook niet lang bestaan. Dus ja, veel video's waren er niet te zien. Er waren met moeite nog
interessante schilderijen te zien of andere zaken.
DD: Zou u misschien nog iets kunnen vertellen over het spel tussen uw naam met Leo en Lou?
LC: Dat is onnozel hè. Dat is zo puberaal. Een kunstenaar moet dan zo een kunstenaarsnaam hebben,
een bijnaam. In het Gents is een ‘Loetje’ een schatje. Het was gewoon een omwisseling, maar het
heeft wel te maken met mijzelf. Ik heb wel op latere leeftijd ontdekt dat ik dyslectisch ben.
Misschien zijn die omdraaiingen in mijn naam een onbewuste link met die dyslexie. In het Palais des
Beaux-Arts heeft Karel Geirlandt wel aangekondigd - bij de opening van een tentoonstelling van mij dat mijn naam weer gewoon Leo was.
EW: Kan u ook nog iets meer vertellen over Geen Roosje zonder Doorn?
LC: Ah ja dat is al later, in de jaren 80. Dat is gefilmd geweest maar op pellicule ook. Dat is een
performance in het huis van een vriend van Robert Klieken. Daar zijn er twee van gemaakt. De Roos
en de Pijl en Geen Roosje Zonder Doorn. Die zijn omgezet geweest op Betamax. Ik heb hier video's
liggen daarvan, maar die zouden een keer extra bekeken moeten worden. Ik had een vriend die dat
kon doen, maar zijn apparatuur is kapot gegaan. Vandaar is dat niet kunnen doorgaan.
Die twee hebben we genoemd. Dan is er nog YRNNNOMLICE. Dat is ooit gefilmd geweest. Dat is een
performance in het ICC in 1981, op een opening op pellicule gefilmd door hun medewerkers en in de
jaren ‘90 hebben we een constructie gemaakt op video en die constructie is gemaakt geweest door
Wayn Traub. Dat is een kunstenaar die ook met video en theater bezig is ook.
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9. Interview met Roger D'Hondt (voormalig galerist New Reform, Aalst) - 31/10/2018
Door Dagmar Dirkx (DD) & Sofie Ruysseveldt (SR)
Roger D’Hondt is de oprichter van New Reform in Aalst, een avant-garde galerie in de jaren 1970. In
New Reform vonden experimenten plaats met performance, happenings, muziek, film, theater en
video. Hij werkte ook mee aan de Continentale Film en Video Toer in 1973.
SR: Hoe bent u voor de eerste keer met het medium kunstenaarsfilm en/of -video in contact
gekomen?
RD: Dat gebeurde eigenlijk via de galerie van Gerry Schum in Duitsland. Ik heb in Duitsland lange tijd
contacten onderhouden. In 1970 - denk ik (Kunst Und Informationsmesse, 1971, Keulen, n.v.d.r.) heb ik daar deelgenomen aan de kunstmarkt in Keulen. Toen presenteerde Schum daar zijn galerie
(Roger D’Hondt doelt op de ‘Fernsehgalerie’ van Gerry Schum, n.v.d.r.). Schum werkte eerder voor de
Duitse televisie. Zij maakten films van kunstenaars die werken uitvoerden. Zoals je weet, heeft
Schum daarna niet lang meer geleefd en dus zijn galerie niet kunnen voltooien. Ik was daar enorm
door aangesproken omdat het niet onmiddellijk commercieel was. Een aantal jaren later, ik denk in
‘74, heb ik zelf een video-installatie gehuurd met camera’s en alles erop en eraan, en een studio
ingericht in New Reform. Dan heb ik een videoweekend ingericht voor Belgische kunstenaars. Ik heb
tapes getoond die al bekend waren, maar de vraag was ook dat kunstenaars zouden werken met
video. Dat is eigenlijk zeer slecht gelukt, om de eenvoudige reden dat men dat medium in
Vlaanderen en België nog niet kende. Men wist niet hoe men die camera’s moest besturen. Dat
waren natuurlijk geen camera’s zoals nu, dat ware nog vrij complexe toestellen. Via de firma I.T.A.
Electronics uit Gent had ik die camera’s en apparatuur gehuurd. Ik ben zelf niet zo technisch
aangelegd, maar ik had het materiaal wel. Dan heb ik kunstenaars gevraagd om van vrijdag tot
zondag in die studio te komen werken. Velen kwamen kijken, maar eigenlijk zijn er slechts twee die
ermee gewerkt hebben. Het resultaat heb ik nooit gezien. Raar hé?
SR: Welke kunstenaars waren dat?
RD: Één kunstenaar stond meer in de theaterwereld, ik kom nog wel op zijn naam. Dan was er ook
nog Johan Dehollander. Zij waren meer met theater in Gent verbonden en wilden de sprong maken
naar performancekunst.
DD: Was het Eric De Volder?
RD: Ja, Eric De Volder bedoel ik. Zij deden een poging om daarmee te werken, maar we hadden
onvoldoende technische bagage. Een technieker van I.T.A. Electronics was erbij, dat had ik gevraagd.
We hebben dan die tapes getoond, maar ik weet niet waar die opnames nu zijn. Dat videoweekend
was een specifiek videoproject. Ik heb natuurlijk nog veel videoprojecten gedaan met buitenlandse
kunstenaars: zij beheersten het materiaal. De Belgische kunstenaars op dat ogenblik weinig of niet.
Mijn uitgangspunt voor dat weekend was niet dat men zomaar ‘een filmpje zou opnemen.’ De
bedoeling was om met die apparatuur een installatie of een werk te creëren zoals Gerry Schum dat
deed. Vele videowerken zijn eigenlijk pure registraties en dat wou ik niet. Dat mocht wel, maar was
niet de bedoeling.
DD: Wat was de naam van die firma waar u de apparatuur vandaan haalde?
RD: I.T.A. Electronics. Ik denk dat die firma nadien is overgegaan in een hedendaagse firma. Het zou
kunnen dat het vandaag Vidi-square is, maar ik ben niet zeker.

88

SR: Had u een Sony Portapak gehuurd?
RD: Neen, er waren verschillende soorten: we hadden twee of drie camera’s. Dat waren nog van die
kalibers van toestellen. Ik had meer verwacht van dat videoweekend, ik had redelijk wat geld
geïnvesteerd in die apparatuur. Ik heb wel de firma kunnen overhalen om het voor een prijsje te
doen, omdat ik hen in Gent had verteld dat kunstenaars met hun apparatuur zouden werken. Drie
dagen lang was er een technieker van hen bij. Hij kon enkel de apparatuur aan- en uitzetten, wist
ook niet wat de kunstenaars ermee konden doen.
SR: Weet u nog van welke kunstenaars u tapes heeft getoond?
RD: Nee, dat weet ik niet meer. Ik heb natuurlijk veel gedaan met film en dia’s, ook dat was al niet
eenvoudig. Een serie als Audio Arts in Londen, daar had ik heel goede contacten mee. Dat was een
serie van een zestigtal dia’s van verschillende kunstenaars, die we dan geprojecteerd hebben. Daar
stond ook geluid op. Films hebben we redelijk veel getoond. Maar ik werkte vooral met buitenlandse
kunstenaars. Ik heb een video-installatie gedaan met Taka Iimura, dat was één van dé groten der
aarde op het gebied van video. Hij lag twintig, dertig jaar voor op ons met zijn werk: het was
ongelooflijk. Ik heb hem uitgenodigd in Aalst en hij is zich komen voorstellen. Op die activiteiten
waren wel altijd veel Belgische kunstenaars aanwezig. Zij begonnen zich dan te vinden in die videoen filmtechnieken.
DD: Herinnert u zich nog namen van Belgische kunstenaars die daarin interesse toonden?
RD: Degenen die op dat moment met avant-garde bezig waren in België. Jan Debbaut heeft daar iets
over geschreven, in een weekblad over video: “Exit”, zo noemde dat. Jan Debbaut, “Art and Video,
Confrontatie”. Zo noemde het artikel, maar ik weet niet of je dat nog kan terugvinden. Wat betreft
de kunstenaars die ik toonde tijdens het videoweekend, daar zullen er wel bij geweest zijn van
Jacques Lizène, Jacques Louis Nyst, misschien? (twijfelt) Er waren niet zoveel Vlaamse kunstenaars,
ik denk zelfs geen enkele. Ik heb wel tapes getoond van Mike Parr en Taka Iimura.
DD: Hoe was u dan in contact gekomen met Taka Iimura?
RD: Via het filmfestival in Knokke. (Hij doelt op EXPRMNTL in Knokke, n.v.d.r.) Performance: dat
gebeurt en dat is gedaan. Je hebt wat papier om achteraf te tonen, maar geen ander
bewijsmateriaal. Dan dacht ik ook wel verder: als we dat nu eens zouden registreren via opnames.
Daar zijn er veel filmopnames gebeurd, en zo kwam ik dan weer terecht bij video-installaties. En zo
verder.
DD: Gebruikten jullie daarvoor Super 8 camera’s?
RD: Super 8, ja, er was eigenlijk niet veel anders. Ik heb hier nog een paar Super 8 films liggen.
Onlangs heeft men mij verteld dat ik die moest laten digitaliseren of dat ik ze anders kwijt zou zijn. Ik
heb dat dan bij een firma in Brussel gedaan.
SR: In het archief van de Nieuwe Workshop (en nu de Beursschouwburg) zitten ook een aantal
registraties van het Performance Art Festival dat u daar organiseerde in 1978. We vonden onder
meer performances - waarvan we nu een digitalisering hebben - van “Dialogues for Two Women”
van Norma Jean Deak, “Monotonie” van Klaus Boegel en Heiner Holtappels, de performance van
Paul Gees, “Science Fiction Video Performance” van Griet Goris, “The Swing” van Tina Keane,
“Untitled Art Performance” van Keiji Uematsu en “Untitled Video Performance van Michael Laub
en Edmondo Za van Maniac Productions.
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RD: En die van Hugo Roelandt?
SR: Klopt. Maar die kopie zit blijkbaar in M HKA, we hebben zelf nog geen enkele tape of file
ontvangen van Hugo Roelandt. Ik weet niet of de registratie van zijn performance in de
Beursschouwburg ook in het M HKA zit.
RD: Men zou een aantal van die installaties van die kunstenaars opnieuw kunnen installeren. Dat
waren natuurlijk niet allemaal Belgische kunstenaars, maar het is wel een aanzet geweest voor veel
Belgische kunstenaars om ook met dat medium te werken.
SR: Van de video-manifestatie “Propositions d’artistes pour un circuit fermé de télévision” door
Guy Jungblut in Yellow Now in ‘71, is ook geen audiovisueel materiaal overgebleven. Enkel de
technische fiches. Maar voor ons onderzoek is dat materiaal ook van groot belang.
RD: Ik ga zoeken wat ik nog heb. Bijvoorbeeld een installatie van Taka Iimura, met twee projectoren
tegelijk. Die zaken waren getekend op de pellicule zelf, hij had dat zelf uitgetekend. Er was een zwart
vlak en een wit vlak. Dat vormde geen probleem, maar op het witte vlak kwam een zwarte lijn.
(Roger D’Hondt toont foto’s uit zijn catalogus “New Reform - Retrospektief 1970-1977” van de
installatie “ A Loop Seen as a Line” van Taka Iimura, n.v.d.r.) Je ziet dat praktisch niet op deze foto’s.
Maar ik heb deze zaken uitgegeven, een editie gemaakt van de tekeningen van die installaties. Hier
is het met film, maar hij heeft deze installatie ook op videobanden gedaan. Er waren nog andere
installaties van hem, hij was daar vier dagen continue mee bezig. Dat heeft veel mensen
geïnspireerd. Maar video-installatie in Vlaanderen? Ik kan niet veel voorbeelden geven. Filip Francis
deed natuurlijk een opname van zijn Tumbling Woodblocks…
DD: Ik vond ook een referentie terug naar een Super 8 film van Raoul Marroquin?
RD: Ja, die tapes zijn teruggekeerd naar hem, denk ik. Met Raoul heb ik verschillende dingen gedaan,
hij was ook een specialist. Samen met hem en Michael Cardena projecteerden we het smelten van
een ijsberg in New Reform op de muur. Dat was indrukwekkend, want dat was geen opname, maar
een zelf bewerkte film.
DD: Hoe was u met hen in contact gekomen?
RD: Marroquin had ik ontmoet in het In-Out Center in Amsterdam. In de Jan Van Eyck Academie had
ik even daarvoor een one-day-show gedaan, daar kwam je dan al die mensen tegen. Ze nodigden mij
dan later uit in Amsterdam. Met Raoul heb ik nog veel contact. Ze hebben nu een nieuwe website
voor In-Out Center gemaakt, ik had die correspondentie nog.
SR: Had u ook contact met het ICC in Antwerpen? Leende u soms apparatuur van hen uit?
RD: Ja, dat is twee jaar na New Reform begonnen. Maar apparatuur heb ik nooit uitgeleend. Ik heb
alleen voor Flor Bex’ tentoonstellingen veel werken bij elkaar gebracht. Hij vroeg me vaak voor een
tentoonstelling: “Roger, ken jij die kunstenaars?” Vaak kende ik hen, en bracht ze bij hem. Ik heb
altijd een goede verstandhouding gehad met Flor Bex. Hij stond daar ook voor open. Hij had
natuurlijk zo’n camera. Maar wij deden het met privé-kapitaal van mijn vrouw en ik, dat mag je niet
vergeten. Die mensen sliepen bij ons, wij maakten eten voor hen als ze hier kwamen. Internet
bestond nog niet. Vandaag is New Reform Netwerk Aalst geworden en dat is anders. We hebben er
ook mentaal in geïnvesteerd. We hebben misschien zestig à zeventig performances gedaan. Het was
een intens leven.
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Ik had ook veel contacten uit Canada die met video bezig waren. In de academie in Aalst hebben ze
in ‘76 gevraagd of ik in de Raad van bestuur wilde zetelen. Ik zat daar tussen architecten en
directeurs, als enige met een kunstencentrum. Via mijn contacten met kunstenaars uit Canada, waar
er kleine circuits voor video waren in steden, had ik het idee om dat ook in Aalst te doen. Als
voorbereiding op de toekomst: ik dacht dat er over twintig jaar lokale televisiestations zouden zijn. Ik
wist dat die Canadese kunstenaars werden opgeleid in de videokunst, om met die materialen te
werken. Zo hebben wij dan in de academie van Aalst een video-installatie aangekocht.
SR: Was dat ook in ‘76 of later?
RD: Dat moet ik opzoeken. Hugo Roelandt was een buur: ik heb hem laten aanstellen en hij gaf een
paar uur lessen fotografie, hij kon toen nog niet met video werken. Zo is dat in Aalst gegroeid, ik
denk dat wij één van de eerste academies waren met video. Nu ja, op Antwerpen heb ik geen zicht.
Maar ik heb wel een aantal jaar met de universiteit van Antwerpen samengewerkt. Zij hebben veel
video’s gemaakt van de performances die ik in Aalst deed, en ook in de Universiteit Antwerpen zelf.
Die tapes hebben allemaal in het water gelegen, maar ze bestaan wel nog. Dat moet tussen ‘72 en
‘74 zijn geweest. Dat gebeurde met hun apparatuur, zij hadden ook een studio. Het was na de tijd
van New Reform, maar kort nadien.
SR: Heeft u ook nog kopieën van het tijdschrift de Artworker Star?
RD: Ja die heb ik nog.
DD: Heeft u de Artworker Foundation gepresenteerd op de kunstmarkt in Keulen waarover u
sprak?
RD: Ja, ik heb dat daar gepresenteerd, de Artworker Foundation.
DD: Dus waren zij ook daar met Gerry Schum in contact gekomen?
RD: Dat kan zijn. Dat weet ik zo niet meer. Maar ik heb Artworker daar voorgesteld, ja. Ik heb dat
nadien ook in Kassel gedaan, op de Documenta.
SR: Heeft u hun Continentale Film- en Video Toer gezien? Weet u dan nog wat daar allemaal
precies getoond werd en hoe dat precies in zijn werk ging?
RD: Dat was een bus. Ik heb daar zelfs een beetje aan meegeholpen met Hugo (Heyrman, n.v.d.r.).
Die tekeningen van die bus heb ik allemaal, ik was goed bevriend met Hugo. Ze zijn op een aantal
plaatsen geweest. Ik heb daar films getoond die ik had uitgeleend aan hen. Ik had hier op een
bepaald moment twee Australische kunstenaars die hier arriveerden per rugzak. Ik woonde toen nog
in Aalst. Ze hebben toen in de galerie geslapen. Van hen heb ik onder andere op die Continentale
Toer videotapes getoond, ik denk dat ik die nog heb. Van Mike Parr en Peter Kennedy. Die
tekeningen van de bus heb ik nog wel,dat was een soort ‘cinemazaal’. De tour heeft verschillende
plaatsen aangedaan. We hebben ze ook naar naar Kassel willen laten gaan, maar dat is niet meer
gelukt. Eigenlijk was het allemaal het werk van Hugo Heyrman. Zelf heb ik die Artworker Star en de
schetsen van de Film en Video Tour getoond op één van de eerste tentoonstellingen die ik heb
gedaan met Hugo Heyrman in ‘71 of ‘72.
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SR: Was Wout Vercammen er ook bij betrokken? Of eerder Filip Francis?
RD: Eerder Filip Francis, maar Vercammen ook wel een beetje. Zij waren van Antwerpen. Maar het
was toch eerder het werk van Hugo Heyrman. Luc Deleu misschien.
SR: Onderhield u ook contacten met Luik? Met Yellow Now? Kende u de productiecel van de RTBF
waar kunstenaars gebruik van maakten? U zei dat u Nyst en Lizène had getoond?
RD: Ja, met Yellow Now had ik contact en van hen heb ik dingen getoond. Ik ben verschillende keren
in Yellow Now geweest.
SR: Was u aanwezig op de “Propositions d’artistes pour un circuit fermé de télévision?” Kan u
daar iets over vertellen?
RD: Ja, ik was daar aanwezig. Het was maar een heel klein galerijtje, 5 meter groot. Ze toonden
video’s en films. Er stond een TV, dat herinner ik me nog. Zij brachten veel kunstenaars die ik ook
bracht, dat was een circuit dat bestond uit een paar galeries, hoewel Yellow Now en New Reform
geen echte galeries waren: we waren kunstencentra avant la lettre. Veel van die kunstenaars
kwamen daarin terecht. Ze kwamen uit Keulen, Amsterdam, zoals het In-Out Center. Zondagochtend
om 9 uur stapten wij in de auto en reden dan naar die steden en reden terug naar huis. Maar Yellow
Now heeft altijd veel te maken gehad met film en fotografie. Guy Jungblut is altijd bezig geweest
met die beeldvorming.
SR: Een naam die in verband met Yellow Now regelmatig terugkomt in Alain D’Hooghe. Kan u iets
over hem vertellen?
RD: Natuurlijk, Alain D’Hooghe was een kunstenaar die een beetje teruggetrokken leefde. Hij werkte
op zichzelf een aantal maanden aan de sfeer van de tentoonstellingen. Hij maakte iets en kwam er
daarna mee naar voor. Hij was niet op elke vernissage, zoals Filip Francis of Wout Vercammen - zij
liepen in het zicht van iedereen. Dat was voor D’Hooghe niet echt het geval. Er zijn nog zo’n aantal
kunstenaars, die een teruggetrokken leven hebben geleid. Zelf heb ik niets met hem gedaan. Maar ik
denk dat hij aanwezig was op dat video weekend.
SR: Hij heeft ook meegedaan aan CAYC, de International Open Encounters on Video van Jorge
Glusberg. Had u met hem contact?
RD: Ja, daar heb ik goed contact mee gehad. Ik heb nog een hele tentoonstelling van hem hier liggen.
Dus ik had goed contact met Zuid-Amerika. Op een bepaald moment is hij aangehouden, dat zal Flor
Bex wel verteld hebben.
SR: Nee, hij vertelde wel dat hij een rijke industrieel was met veel contacten in de literaire wereld.
En over die encounters in Parijs, Buenos Aires, Caracas, Barcelona, Ferrara, Antwerpen, Tokio.
RD: Ik heb Glusberg ontmoet in Antwerpen, in het ICC. Glusberg was directeur van Philips in
Argentinië. Op een bepaald moment begon hij Latijns-Amerikaanse kunst te tonen. Dan is hij daar
tamelijk ver in gegaan, en dat stond het Argentijns regime niet aan. Ze hebben hem dan in de
gevangenis gestopt. Samen met een aantal andere mensen in Europa heb ik een telegram gestuurd
naar de president van Argentinië. Ik heb briefwisseling met Glusberg gehad en hij werd dan
vrijgelaten. Bij die Video Encounters waren ook Belgen betrokken: Hubert Van Es en Alain D’Hooghe.
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SR: Danny Matthys en Leo Copers zaten er ook bij.
DD: Lili Dujourie.
RD: Nadien heeft hij mij een alternatieve tentoonstelling gestuurd. Die heb ik ook getoond: ze
bevatten grote bladen papier, een soort van fotokopieën voor planafdrukken. Daar zijn alle werken ook video-installaties - op te zien. Hij had die tentoonstelling gemaakt als alternatief om het toch
buiten Argentinië te kunnen smokkelen. Ik heb ze dan getoond. Ik had zo’n mobiel gemaakt: New
Reform mobiel, en dat is er onder andere in getoond. Dat was een grote tentoonstelling!
SR: Heeft u zelf zo’n encounter bijgewoond? Werden daar ook debatten gevoerd?
RD: Ik was aanwezig in Antwerpen, in het ICC werden debatten gevoerd. Maar ik denk daarbuiten
niet. Met Glusberg heb ik wel een aantal jaar contact gehad.
DD: Waren er nog plaatsen in België waar video werd getoond?
RD: We hebben eens iets gedaan met Jan Vercruysse, met zijn galerij Elsa Von Honolulu-Loringhoven
Verschrikkelijke naam. (lacht) Daar hebben we toch een goed programma gebracht. (Roger D’Hondt
doelt op ‘Kunst als film’, n.v.d.r.) Daar heb ik met New Reform ook mijn medewerking aan verleend.
SR: Yves De Smet, van Plus-Kern, was de mede-organisator. Heeft u ook meegewerkt aan de
selectie van kunstenaars?
RD: Een beetje, ik heb alleszins advies gegeven. Ik heb daar ook een aantal dingen in gebracht. Maar
het zou mij verbazen als Yves De Smet daaraan zou meegewerkt hebben?
SR: Ja, er zijn ook films van hem getoond. “There is no end” is een titel. Maar in Plus-Kern is niet
veel video getoond?
RD: Nooit, dat kan ik me niet herinneren. Ik heb wel een tentoonstelling gedaan in de Vereniging van
het Museum voor Hedendaagse Kunst in Gent samen met Yves De Smet. Dat moet in ‘70-’72
geweest zijn, het had te maken met fotografie en kunst. Die vereniging was toen nog op de Kouter in
Gent. Ik heb ook wel het een en ander gepubliceerd over videokunst in de New Reform News, toen
was dat nog gestencild. Ook in De Morgen heb ik nog wel iets over video geschreven over kunst.
SR: Guy Jungblut sprak van Celbeton in Dendermonde: hebben zij iets met video gedaan?
RD: Nee. We hebben daar wel performances gedaan. Maar eigenlijk heeft Adolf Merckx met video
niets gedaan, denk ik.
SR: Dat was tijdens Art Jungle in ‘72?
RD: Ja, dan hebben wij ook iets getoond. Dat was met de vijf progressieve galeries in België op dat
moment: MTL, Yellow Now, X-One, Wide White Space en wij.
SR: Toonden die andere galeries video? MTL bijvoorbeeld? We weten dat Lili Dujourie bezig was
met video, maar toonde Fernand Spillemaeckers af en toe video in zijn galerie?
RD: Ja, Spillemaeckers heeft video getoond, maar dat was later. Dat moet al aan het einde van de
jaren ‘70 geweest zijn.
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DD: Op een bepaald moment hadden MTL, Paul Maenz, Wide White Space en anderen een galerie
in Le Bailli in Brussel. Bent u daar geweest? Werd daar video getoond?
RD: Daar ben ik veel geweest. Maar ik wil er op wijzen dat er twee opties zijn: ofwel toont met een
video die bestaat, ofwel creëert men een werk. Daartussen zit een groot verschil. Ik kan natuurlijk
een video tonen van Joseph Beuys die iets uitvoert in New York. Ik heb daar niets op tegen, maar dat
was eigenlijk niet mijn ding. Ik wilde eerder dat men iets creëerde. Guy Jungblut creëerde ook iets.
Voor die opnames in Yellow Now (tijdens de “Propositions d’artistes pour un circuit fermé de
télévision”, n.v.d.r.) kwamen de kunstenaars naar daar en voerden iets uit: dat werd gefilmd en
onmiddellijk in een circuit uitgezonden in de Rue Roture. Dat is een creatie, geen opname.
Ik denk nog aan een ander figuur, maar ik weet zijn naam niet meer. Chris Goyvaerts kende hem
ook. Ik denk dat hij nog directeur was van de academie van Antwerpen. Op een gegeven moment
filmde hij alles wat er in Antwerpen gebeurde, alle extravagante zaken. Hij filmde geen ‘normale’,
maar alleen ‘abnormale’ dingen. Hij nodigde dan iedereen uit in zijn living en begon dan die filmpjes
te spelen. Hij woont nu ergens in Frankrijk, in de Camargue. Hij had alle films daar. Een muur vol met
allemaal cassettes en films. Ik gaf hem een adres om dat allemaal te laten digitaliseren, maar
naderhand ben ik er zelf niet meer geraakt.
SR: We hoorden dat veel, dat films tonen vaker in privé-kringen gebeurde. Lili Dujourie
bijvoorbeeld, toonde haar video’s ook enkel thuis en niet in het openbaar of in een
tentoonstelling. Ook Filip Francis en Luc Deleu deden dat thuis onder elkaar in de Vacuüm galerie.
RD: Lili was beschaamd, hé. Ze maakte veel films waar zij als naakte figuur in poseerde of voorkwam.
Dat was nog niet meteen doenbaar in een galerie of openbare ruimte: in die tijd sprak men bij ons
over schandalen. Van de eerste performances van Mark Verreckt of Ria Pacquée moeten wel films
bestaan. We vinden die niet. Ik dacht dat die bij Hugo waren, maar hij heeft die uitgeleend aan Frank
Vranckx, die in de Nieuwe Workshop werkte. Ik heb hem nooit kunnen bereiken.
SR: Dat zit in principe allemaal bij ons, er bestaat ook een videocatalogus van. Met zaken als Jo
Huybrechts, Jan Bultheel en Koen Theys. Maar die performance van Ria Pacquée waar u over
spreekt, zit er zeker niet bij.
RD: Ik weet dat men dat gefilmd heeft, die happening. Er zijn performances van Ria Pacquée waar ze
die spaghetti eet, daar bestaat zeker een film van.
DD: Had u ook contact met Jacques Charlier? En diens groep Total?
RD: Ja. Ik denk dat hij zijn eerste tentoonstelling in Vlaanderen in New Reform heeft gedaan. En dat
was ook mijn eerste tentoonstelling over conceptuele kunst. Op de uitnodiging stonden alle namen
van kunstenaars die zouden deelnemen. Charlier heeft toen zijn eigen uitnodiging gemaakt met
daarop de namen van de groep Total, die werkten bij de Provinciale dienst in Luik. Dat was dat zijn
werk voor de tentoonstelling. Ik heb hem onlangs nog gezien.
SR: Bent u via Guy Jungblut met hem in contact gekomen?
RD: Nee, rechtstreeks met hem. Hij had me gecontacteerd en dan hadden we afgesproken. Ik was
uitgenodigd om met New Reform mee te doen aan de Triënnale van Brugge in ‘74. We deden mee
met performance, Fluxus, al die zaken. We kregen een muur en ik was van plan om daar allemaal
papieren op te hangen: ik had gevraagd aan kunstenaars om me voorstellen te doen voor die
Triënnale. Maar die ging natuurlijk over Belgische kunst. En ik werkte meer met buitenlandse
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kunstenaars. Zo kreeg ik voorstellen van overal, bijvoorbeeld van Ben Vautier. Die voorstellen had ik
allemaal aan de muur gehangen, maar dat was natuurlijk geen echt kunstwerk. Een paar dagen
nadien kreeg ik een brief van de organisatoren. Willy Van den Bussche en de directeur van het
Memling museum. Ze zeiden dat de kunstenaars ertegen waren, dat dat er hing, men vond dat het
weg moest. Ik ben dat natuurlijk niet gaan halen, dat moesten ze zelf maar doen. Tegelijkertijd
waren er kunstenaars die vonden dat het wél moest kunnen, onder andere Jacques Charlier en
Jacques Lizène. Zij waren nogal revolutionair op dat moment. Ik moest toch geen ingekaderde
lijstjes gaan ophangen? Dat was niet de gewoonte van New Reform. Hetgeen wat bij ons binnen
kwam, werd omhoog gehangen. Kunstenaars deden voorstellen en dat hing daar. Zij (Charlier en
Lizène, n.v.d.r.) hebben zich daartegen verzet. Dat weet ik nog goed. De Vlaamse kunstenaars waren
twee keer niets.
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10. Interview met Jacques Lennep - 07/11/2018
Door Dagmar Dirkx (DD), Sofie Ruysseveldt (SR) & Erien Withouck (EW).
Jacques Lennep is kunstenaar en mede-oprichter van de Groupe CAP in Luik (samen met Jacques
Lizène, Jacques Louis Nyst, Jacques Evrard en Pierre Courtois, onder meer). Als theoreticus en
kunsthistoricus werkte hij onder het pseudoniem Jacques Van Lennep in het Koninklijk Museum voor
Schone Kunsten te Brussel. Hij is één van de videopioniers in België.
SR: Hoe bent u in contact gekomen met het medium video?
JL: De Groupe CAP (Groupe Cercle d’Art Prospectif, n.v.d.r.) is opgericht in 1972. Aanvankelijk zaten
er kunstenaars bij uit allerlei stromingen: constructivisten, abstracten enzovoort. Daarna heb ik
Jacques Louis Nyst ontmoet, op de Prijs voor Jonge Schilderkunst. Je had Nyst, en dan Jacques Lizène
en daarna Jean-Pierre Ransonnet. Pierre Courtois was er al bij. Het waren kunstenaars die sowieso al
werkten rond ‘het reële’. Anderen werkten abstract. Er vond een breuk plaats binnen de groep: de
abstracten wilden een apart atelier en wij, de realisten, bleven bij elkaar. De abstracte sectie is
verdwenen, die hebben nooit iets gedaan. En wij, wij zijn gewoon blijven werken.
We schakelden al snel over op videowerk. Hoe? Dankzij mijzelf en mijn contacten met Flor Bex. We
organiseerden weekends bij Nyst in Sprimont. Daar was een kasteel, er waren velden, onze vrouwen
waren erbij. En we maakten daar video’s. Deze video’s hebben we gemaakt met twee studio’s. De
eerste studio was die van het ICC – denk ik, maar je moet dat verifiëren. De andere was die van het
RTC in Luik. Die studio’s stuurden een cameraman, en twee of drie mensen die mee op weekend
kwamen en die onze kleine sketches registreerden. Het ging om draagbare set-ups met een zware
camera, een monitor, een groot televisiescherm en een videorecorder. Dat woog zeker dertig kilo!
Het lag er vol met losse kabels, het was pure bricolage! We namen zo band na band op – in groep,
maar wel telkens onder de naam van één kunstenaar. Er is nooit een collectief werk verschenen. We
werkten ook individueel. Ik heb gedraaid met het ICC, in het ICC of met het RTC, maar niet bij Nyst.
Voor Histoire d’un corps, bijvoorbeeld, heb ik de eerste versie bij Nyst gedraaid, maar door een
technisch probleem is die band kapot gegaan. Dus heb ik alles opnieuw gefilmd in de toiletten van
de RTB in Luik: dat is dus de tweede versie.
SR: Dus de eerste versie van Histoire d’un corps is verloren gegaan?
JL: Ik heb hem opnieuw gedaan, want het was vreselijk slecht, het zat vol krassen. Ik zei het al,
allerlei kabels waren niet goed aangesloten, en een uur lang probeerde de technicus iets te
bricoleren. Afschuwelijk!
SR: Weet u nog wie van het ICC erbij aanwezig was? Chris Goyvaerts?
JL: Bex kent die mensen, maar ik ben het vergeten. We hebben wel nog foto’s waarop je ze ziet
filmen met de kunstenaars.
EW: Wie maakte die foto’s?
JL: In die tijd was dat Jacques Evrard of zijn vrouw. Evrard maakte deel uit van de groep, hij was de
professionele fotograaf. Voor de eerste video van Musée de l’homme, bijvoorbeeld, was het eerste
personage ‘Mijnheer Bonvoisin, kastanjebeeldhouwer’. Nyst had dus een groot stuk land met zijn
kasteel erop, maar ook met een bejaardentehuis. Op een dag vertelde iemand me dat daar een heer
woonde die kastanjebeeldjes maakte. Evrard en ik dachten dat we daar iets mee konden doen.
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Evrard heeft de video gemaakt. Er zijn foto’s waarop je ziet hoe ik mijnheer Bonvoisin interview en
hoe Nyst, naast mij, de microfoon vasthoudt. Het was echt teamwerk. Al mijn video’s voor Musée de
l’homme zijn met het ICC gemaakt. Zelfs voor Alfred Laoureux: daarvoor is het ICC naar Verviers
gekomen, niet het RTC. Zelf hebben wij nooit de camera bediend, het waren altijd mensen van een
studio – het ICC of het RTC. Ik weet zelfs niet of er in die tijd nog andere studio’s bestonden.
DD: Ik las dat Raymond Zone ook een studio had in Brussel?
JL: Ja, inderdaad, helemaal in het begin. We hadden met de Groupe CAP een tentoonstelling gedaan
in het Château Malou, en op de vernissage kwam er iemand langs die Raymond Zone heette. Hij
vertelde dat hij een videostudio had en vroeg zich af of dat ons als kunstenaars interesseerde. We
zijn er dan een keer of twee, drie naartoe gegaan. Zijn studio bevond zich vlakbij het Flageyplein in
Elsene. We hebben daar dingen gedaan. Maar het was eerder zijn ding om documentaire films te
maken over kunstenaars. Het heeft tussen ons dus niet gewerkt. We zijn al erg snel terecht gekomen
bij Nyst in Sprimont. Maar het is waar, in den beginne had je Raymond Zone.
SR: Kwam u met het RTC in Luik in contact dankzij de vrouw van Nyst?
JL: Ja. Ook omdat Annie Lummerzheim, die de leiding had over het RTC, de nicht was van Jacques
Louis Nyst. Danièle, de vrouw van Nyst, werkte bij de RTB, waarvan het RTC een
dochteronderneming was. Zo is dat tot stand gekomen. Maar de banden die gedistribueerd werden,
daar zat vooral het ICC achter. Bex deed de promotie. Maar het RTC bleef erg lokaal Luiks. Zij deden
geen promotie.
SR: Pierre Courtois heeft ons verteld over een compilatie uit 1977, gemaakt door RTC Luik. Over
welke werken ging dat?
JL: Die compilatie is uit 1974-1975, en daarin zit Vive la peinture, dat is gekend: ik ben aan het fluiten
terwijl ik een tableau schilder, en terwijl ik dat doe verdwijnt het doek, enzovoort. La peinture
moderne zegt me niets. Maar wat wel belangrijk is, is Le tableau. Je ziet een volledig wit scherm, de
hele tijd, en je hoort een stem, de mijne, die een tableau beschrijft. Ik wist niet eens dat ik dat had
opgenomen. Ik had het scenario, en nu ben ik er redelijk zeker van dat ik de video van de Sammlung
Ludwig bij het ICC heb gemaakt. Maar ik heb er nooit een kopie van gekregen.
SR: Le tableau dateert van 1974. Het is een bandopname van een conferentie van u, maar ik heb
niet kunnen achterhalen over welke conferentie het gaat. Je hebt de beschrijving op het witte,
beeldloze tv-scherm, je hoort alleen de conferentie.
JL: Inderdaad.
SR: Ik heb de video van de Sammlung Ludwig gezien, het gaat om Vive la peinture, La tapisserie
met de stem die roept ‘Vive la peinture!’, La peinture ancienne, dan nogmaals La tapisserie en
vervolgens La peinture moderne. Maar in Vidéo relationnelle hebt u ook een stuk dat Tapisserie
heet – is dat hetzelfde werk?
JL: Inderdaad. Maar de titel Vidéo relationnelle heb ik pas later bedacht. Ik heb een compilatie
gemaakt, maar zonder bijvoorbeeld Le tableau. Volgens mij, toen vervolgens die compilatie werd
gemaakt, dat stuk met verdwijnende doek, heb ik dat wellicht La peinture ancienne genoemd. En La
tapisserie, met het behangpapier, dat een jaar ouder was, heb ik vervolgens La peinture moderne
genoemd. En dan heb je Le tableau met het witte scherm. Zo zit het in elkaar, denk ik.
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SR: La peinture moderne heb ik gezien: dat bent u die iets afleest van een blad papier.
JL: En wat lees ik daar? Het was in 1975, met het afgesneden oor van Van Gogh. Ik ben aan het lezen.
Ik heb een boek vast waarop je Van Gogh ziet, afgebeeld zonder oor, ik lees de passage waar hij zijn
oor afsnijdt, en dan zoomt de camera uit en zie je dat ik een groot oor heb. Dat is L’oreille coupée
of… Ik herinner me de titel niet meer!
SR: Nee, dat is het niet, het gaat om een andere video. U leest – ik herinner me niet meer welke
tekst – u leest La peinture moderne. En dan leest u, in zwart-wit, iets af van een blad, iets over
moderne schilderkunst geloof ik.
JL: En ik ben in beeld?
SR: Ja, dus het gaat niet om Le tableau.
JL: Het is niet Le tableau want er is niets in beeld… Goh, dat weet ik niet meer. Enfin, La peinture
ancienne, voor zover ik weet, dat moet Vive la peinture zijn. La peinture moderne is volgens mij met
La tapisserie, ik heb allicht de titel veranderd. Maar dat moet je nakijken.
SR: Hebt u in 1975 de video Une poussière dans l’œil gemaakt met het ICC?
JL: Dat is de laatste video die ik heb gemaakt bij het ICC: Une poussière dans l’œil met Jan Debbaut.
Hij was assistent bij het ICC en is me komen helpen. Dat was de laatste, daarna is hun studio ermee
opgehouden.
SR: Ik heb gezien dat u in de jaren 1970 ook video-environments hebt gemaakt. Een daarvan was
Tube-Vidéo, uitgevoerd in de Serpentine Gallery in Londen. Kunt u ons iets vertellen over dat
project?
JL: Dat is een installatie. Ze hadden die vast en zeker bij het ICC. We filmden een buis die aan een
draad hing, een buis van karton, die bewoog in de wind. De film werd geprojecteerd. We plaatsten
de buis met de draad voor het scherm, het moest goed uitgelijnd zijn. Het visuele effect was dat van
het reële ding, van zijn beeld, en de beweging. Dat is Tube-Vidéo. Ik deed toen veel
installatieprojecten. Ik had er een stuk of tien, maar ze konden niet altijd gerealiseerd worden. Het
was niet mogelijk, we hadden de middelen niet. Maar Tube-Vidéo hebben we wel gedaan. Ik heb het
een tiental jaar geleden opnieuw gedaan, om het te documenteren. Maar het origineel hebben jullie
misschien wel.
SR: Ik heb ook Le Merle gevonden, geproduceerd door het ICC in Antwerpen in 1976, maar heb er
verder geen informatie over.
JL: Le Merle... Dat zegt me helemaal niets. Wat is dat?
SR: Het was een video-environment zoals Tube-Vidéo. Het wordt alleen vernoemd in een of
andere publicatie, maar ik heb er niets over gevonden in het ICC-archief.
JL: Het gebeurde weleens dat ik iets opstuurde naar het ICC om te zeggen: ‘Kijk, ik heb dit of dat
gedaan’, maar dat er voorts om een of andere reden niets mee gebeurde. Ik heb geen weet van een
opname over een onderwerp als de merel. Ik weet niet of het jullie interesseert, maar ik heb een
register, een schrift waarin schetsen voor video-installaties staan die nooit zijn uitgevoerd.
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DD: Interessant! Kwam dat doordat de financiële of technische middelen ontbraken?
JL: Het was gewoon niet aan de orde van de dag. Ik had dingen gepland met een dertigtal
opeengestapelde tv-schermen, bewakingscamera’s, een heleboel zaken! Vissen in bokalen, dat soort
dingen. Ik had zeker een twaalftal van dat soort projecten. Maar wie zou zoiets in die tijd hebben
willen realiseren… Vandaag zou dat geen probleem zijn, maar toen was het ondenkbaar!
SR: In 1976 hebt u Vidéo-fil gedaan. Daar zitten drie sequenties in, en er wordt wel eens vermeld
in de geschreven bronnen dat de performance ook is opgenomen, maar daar hebben we geen
kopieën van gevonden.
JL: Dat is een installatie en performance. De eerste keer heb ik dat gedaan in het Centre Pompidou.
De film, de video die jullie kennen – ik denk dat het gaat om een stuk lint op het scherm,
geprojecteerd op een monitor, terwijl men me inpakt in lint. Dat was in Pompidou. De laatste keer –
een jaar of zes, zeven geleden – was in een Luikse bioscoop die deel uitmaakt van de universiteit van
Luik. Daar heb ik foto’s van. Maar of dat gefilmd is?
SR: In ons archief zitten twee versies van Vidéo-fil met een verschillend einde. Er is een andere
televisie en een andere muur te zien, maar de eerste twee sequenties zijn dezelfde. Alleen de
derde sequentie is op een andere plek gedraaid. Vanwaar die verschillen?
JL: Ik zou het niet weten. Waarschijnlijk ben ik eerst zelf met een kabel het lint rond de monitor aan
het draaien. Dat is de video. Maar in de volgende etappe zie je ook die handeling in de video én zie
je ook dat men mij inpakt, rond de televisie. Ik heb die film niet, maar wel foto’s, waarop je ziet hoe
ik ingepakt word rond dat ding… Maar of dat gefilmd is, weet ik niet. Het kan dat we op een dag het
eerste deel hebben gedaan maar niet genoeg tijd hadden, en dat we de rest elders hebben
afgewerkt met een andere belichting. Het was allemaal bricolage in die tijd. Ik ben redelijk zeker dat
het is gemaakt in het ICC. Ik heb niet zoveel met het RTC samengewerkt.
SR: Ik heb gezien dat u een video hebt getoond, CAP Vidéo 74, die geproduceerd was bij het RTC
Luik. Tijdens de Fourth International Open Encounter on Video in 1975 in Buenos-Aires, en ook op
de expo Artists’ Videotapes, in 1975 in het Paleis voor Schone Kunsten in Brussel. Er zijn drie
delen: Jeu avec un écran, Histoire d’un corps en Récréation. Soms wordt ook Tapisserie vernoemd.
We hebben een kopie van Histoire d’un corps, maar niet van Jeu avec un écran of Récréation.
JL: Récréation is een van de titels. Ik heb dat nooit L’oreille de Van Gogh getiteld, het was Récréation,
geloof ik. Jeu avec un écran, dat heb ik er nogal wat van gemaakt. Is het daar dat ik met mijn neus
tegen het raam wrijf?
SR: Inderdaad. Maar dat hebben we ook niet in ons archief. We hebben het deel L’écran uit Vidéo
relationnelle, maar het is niet hetzelfde, het gaat om een ander werk.
JL: Dat zijn allemaal kleine sketches van in het begin. Ik herinner me dat nog, ik had een papier
gemonteerd op een frame en er dan met mijn vinger doorheen gestoken.
SR: Ik heb ook CAP Vidéo 2 teruggevonden, dat getoond werd in 1975 in het Palazzo dei Diamanti
in Ferrara. Was dat een compilatie?
JL: Als dat van het ICC komt – volgens mij wel, en niet van het RTC – dan is het gemaakt,
geselecteerd en ingezonden door het ICC. De CAP groepeerde de opnames van de CAP. En als ik
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onafhankelijk dingen maakte, deed het ICC dat. We wisten dat pas toen we de catalogus onder ogen
kregen.
DD: Was u aanwezig op bepaalde International Video Encounters?
JL: In het buitenland? Nooit.
DD: En in Antwerpen?
JL: Daar wel, als er evenementen plaatsvonden, ja. Ik heb er misschien wel een aantal gemist. Maar
ik ging niet naar het buitenland. Dat was moeilijk. Neem Le tableau: heel die tekst was in het Frans,
en als dat getoond wordt in Duitsland of Spanje, verstaan de mensen er niets van. Ik heb geprobeerd
om dingen te maken met weinig of geen woorden, opdat men het een beetje zou begrijpen. Heel
korte dingen ook: zoiets wordt vaak vertoond in expozalen met schilderijen, en de bezoekers hebben
niet de tijd om een half uur lang naar een video te kijken. Dus je moest heel bondige dingen maken
zonder veel blabla, dingen waarbij je meteen ziet waarover het gaat. Dat was mijn principe.
SR: En als uw video’s vandaag getoond worden, stelt u dan specifieke voorwaarden voor de
presentatie? Of volstaat een scherm – zelfs als het gaat om een hedendaags scherm?
JL: Als ik de purist wilde uithangen, zou ik zeggen dat ze getoond moeten worden zoals ze destijds
getoond werden: op een kleiner scherm dan tegenwoordig.
SR: Een kathodestraalbuis (Cathode Ray Tube (CRT), n.v.d.r.?
JL: Men toont dat nu op gigantische schermen, en ik begrijp dat wel hoor. Maar het is toch een
beetje ontaard… Die beelden zijn op zich al afschuwelijk. Op een klein scherm gaat dat nog, maar op
een gevaarte van 20 vierkante meter… Enfin, het kan me niet schelen, men mag het tonen zoals men
wil.
SR: Zou u iets kunnen vertellen over de uitwisseling tussen de Vlaamse en Waalse kunstenaars in
die tijd? Waren er veel contacten tussen Luik en Antwerpen?
JL: Ik ben geen Luikenaar. Maar in die tijd gebeurde het vooral in Vlaanderen. Alle kunstcritici die mij
hebben gesteund, waren Vlamingen! Phil Mertens, Karel Geirlandt… Op het vlak van galeries was het
ook zo: Richard Foncke in Gent, onder anderen. Er was niets in Wallonië. Misschien wel een kleine
kern in Luik. Maar er was een voortdurende uitwisseling met Antwerpen. Ik ging er elke maand
naartoe, naar Phil Mertens, die naast Antwerpse kunstenaars ook mezelf en andere eerder
Franstalige kunstenaars uitnodigde. Luik was een geval apart. De relaties tussen Luik en Brusselaars
zoals ikzelf, dat was verre van evident.
SR: Herinnert u zich nog galeries uit die tijd die veel videowerk vertoonden? U hebt geëxposeerd
bij Spectrum Galerie in Antwerpen, maar misschien ook in Brussel? Bij MTL?
JL: We hebben nooit iets getoond bij MTL. Die mensen, dat waren toen al vedetten, mensen zoals
Marcel Broodthaers of Jacques Charlier. Ik stelde niet veel voor in die tijd. Er waren toen ook niet
veel galeries. Nu heb je ze overal. Maar galeries die focusten op video heb ik niet gekend.
SR: En Galerie Isy Brachot?

100

JL: In feite heb je twee galeries bij Brachot. Die van de benedenverdieping was de traditionele, de
grootvader had die opgericht en exposeerde er surrealisten zoals Magritte en Delvaux. Later opende
de vrouw van Isy Brachot, Christine Brachot, daarboven een galerie die we ‘Le Second Étage’
noemden. Daar toonde zij de internationale avant-garde. Daar heb ik in 1979 de expo met
Tania(Tania, modèle pour photos de charme is de bijbehorende video, n.v.d.r.) gedaan. In die tijd
waren er nogal wat avant-gardistische galeries in Brussel. De Galerie du Bailli bijvoorbeeld, al heeft
dat niet lang geduurd. Je had vier of vijf avant-gardistische galeries die openden, maar ongeveer een
jaar later was het alweer voorbij. Je had wel Les Contemporains, bijvoorbeeld. Je kon er exposeren,
je moest niet al te ver zoeken als je iets te zeggen had. Het was minder commercieel dan vandaag.
SR: Uw werk is ook getoond in Galerie Elsa von Honolulu-Loringhoven in Gent. In 1975 was er het
evenement Art comme film. Hebt u daar nog iets over te vertellen?
JL: Nee, daar ben ik zelfs niet naartoe gegaan. We hebben een tentoonstelling gedaan van de
Groupe CAP (‘CAP & Relations’ - 30 november tot 19 december 1974, n.v.d.r.) bij Jan Vercruysse
(stichter van Galerie Elsa von Honolulu-Loringhoven, n.v.d.r.) in 1974. Tegelijkertijd deden we
presentaties, en performances, aan de Universiteit Gent. Dat was voor studenten kunstgeschiedenis.
Ik heb daar een soort van performance gedaan. Ik heb wel iets getoond op Art comme film. Daar was
een band van de CAP naartoe gestuurd. We hebben daarvan in elk geval nooit een uitnodiging
gekregen. Het was zeer underground.
SR: Hebt u video’s getoond tijdens de expo met de CAP in 1974 in Galerie Elsa von HonoluluLoringhoven?
JL: Tijdens de CAP-tentoonstelling? Nee, daar was geen video te zien. Ik heb een installatie op de
grond gemaakt. Het waren foto’s van vochtige voetafdrukken, die geleidelijk aan verdwenen. De
mensen konden erop wandelen, want ze stapten er uiteraard niet direct op. Er was een video van
Flor Bex (als Hubert Van Es, n.v.d.r.) met de installatie, maar ik herinner me niet meer wanneer die
werd getoond.
SR: Sand Action?
JL: Ja. We hebben dat opnieuw gedaan tijdens de CAP-retrospectieve in Namen, in 2002. Maar ik
weet niet wanneer hij dat voor het eerst heeft getoond, ik herinner het me niet. Hij heeft dat
getoond voor een CAP-expositie, anders zouden we dat uiteraard niet hebben opgenomen in onze
retrospectieve.
DD: Welke kunstenaars hebben, naar uw mening, een grote invloed uitgeoefend op de Belgische
videokunst? Internationaal bekende kunstenaars bijvoorbeeld?
JL: Niemand, volgens mij. Ik kende toen zelfs Nam June Paik niet. Later, toen we er eenmaal in zaten,
is het snel geëvolueerd. Het waren eerder mensen zoals Nyst, de kring rond Guy Jungblut. Want zij
waren het best op de hoogte van wat er allemaal gebeurde in die wereld.
SR: We hebben al gepraat met Guy Jungblut van Yellow Now, de man achter Propositions
d’artistes pour un circuit fermé de télévision in 1971.
JL: Maar dat was geen video. Er werd niets opgenomen op band, het ging om een traditioneel
gesloten televisiecircuit. Een belangrijk onderscheid! Er was een grote interesse in video vanaf 19721973, een tijd waarin al die video’s in de hele wereld getoond werden. Voornamelijk door het ICC,
dat werkte met het CAYC in Buenos Aires (Centro de Arte y Comunicación, n.v.d.r.). Maar ook in Italië
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enzovoort. Er waren kunstenaars die hun films op 8 of 16 mm omzetten naar video. Ze konden in
feite profiteren van heel dat internationale netwerk, dat niet bestond voor film. Daarmee moet je
oppassen: men zegt dan ‘video 1971’ maar ik geloof er niets van, dat is onmogelijk. Ik vind het
belangrijk dat men duidelijk zegt welke techniek er gebruikt werd bij het filmen. Want anders kan je
eender wat doen. Sommige mensen zouden kunnen doen alsof ze in 1965 al met video bezig waren,
als waren ze de Belgische Nam June Paik.
SR: Een kunstenaar die vertegenwoordigd werd door de galerie Yellow Now, was Alain D'Hooghe.
JL: Dat was een interessante man, geloof ik. Maar ik heb zijn werk nooit gezien. Dat was in Luik. Daar
had je een milieu met zeer actieve mensen: ze zagen elkaar bij voortdurend. Maar ik zat in Brussel.
Daar wisten ze niet wat dat was, video. Behalve Raymond Zone.
EW: Denkt u dat er nog kunstenaars waren die onder de radar bleven en relatief onbekend waren?
JL: In die tijd? Een aantal van hen zijn vast wel vergeten. Zoals Jacques Evrard, over hem wordt niet
veel gepraat omdat hij niet lang actief is geweest. Hij heeft gewerkt als fotograaf en een paar video’s
gemaakt. Niet alleen Monsieur Bonvoisin, hij heeft er zeker nog een paar gemaakt. Maar dan is hij
gestopt. In de videowereld? Ik denk van niet, dat zouden we wel weten. Er zijn mensen die zich alles
herinneren dat in die tijd gemaakt is. Ik denk bijvoorbeeld aan Anne-Marie Rona (galerie Les
Contemporains en tijdschrift +- 0, n.v.d.r.). Zij was toen nog erg jong. En zij komt uit een familie die
nogal cult was. Haar moeder Elisabeth had een galerie die redelijk underground was, waar er
mensen rondhingen… Maar ze hebben nooit of te nimmer interesse gehad in video.
DD: Hoe ziet u het verband tussen uw discours over relationele kunst en relationele video?
JL: De relationele esthetiek is mijn stokpaardje. Binnen de Groupe CAP vond ik dat we een
gemeenschappelijk idee moesten vinden, voor wat wij deden maar ook voor wat men elders deed.
De idee van het verband kwam uit het economische veld, het politieke veld, het was een van de
concepten van na 1968. Iedereen had het over participatie, en ik vond dat concept heel pertinent
binnen de kunst. We maakten immers geen werk meer dat opgesloten zat in een kader, maar zaken
die als het ware assemblages waren binnen een ruimte. We werkten niet meer louter op een muur,
we maakten installaties en performances, enzovoort. Ik vond de term ‘relationeel’ daar erg goed bij
passen. We wantrouwden woorden als ‘museum’, ‘meesterwerk’ enzovoort. We praatten niet over
relationele kunst of relationele esthetiek, maar over verwante ideeën en concepten. Maar de pers –
ik denk Michel Baudson als eerste – had het plotseling over relationele kunst. In de jaren die daarop
volgden, ben ik daarover gaan nadenken en ben ik gaan praten over relationele esthetiek. Dertig jaar
later bracht Nicolas Bourriaud zijn boekje uit over de relationele esthetiek, maar hij heeft het daarin
niet over de Belgen, en al zeker niet over Fred Forest. Wij waren in contact met hem en met de
sociologische kunst. In zijn Manifest van Sociologische Kunst heeft hij drie concepten geponeerd,
waarvan het relationele concept er een was.
Wat mij betreft, zijn er in die relationele esthetiek drie aspecten van relatie. Ten eerste is er de
structurele relatie: de manier waarop we een werk plannen is anders dan voorheen, vanuit vormelijk
perspectief. Ten tweede is er de verhalende relatie: kunst vertelt een verhaal, de schilderkunst
vertelt een verhaal, zelfs een abstract schilderij. Het is een andere manier van spelen, om die idee
van het verhaal te ontwikkelen, wat ik altijd heb gedaan. Dat alles vraagt een bredere participatie
van mensen. We kijken naar de mogelijke manieren van lezen. Het is heel belangrijk voor een
kunstwerk dat je je niet vastpint op één manier. Er is dus een bredere participatie, die leidt naar een
kunst die meer rekening houdt met het sociale aspect. En het derde aspect is de sociologische
relatie. In mijn Musée de l’homme probeerde ik een ervaring te ontwikkelen gebaseerd op deze drie
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relationele aspecten. Wanneer ik een tableau maak dat min of meer relationeel is, dan is het veld
toch veel minder weids dan wanneer ik een tentoonstelling maak van Musée de l’homme met foto’s,
video, objecten, tekst, een kunstenaarsboek en, in sommige gevallen, de persoon zelf die een
performance komt doen die ze in haar dagelijkse leven doet. Dat is het geheel! Dat is niet altijd
makkelijk te vinden.
Vergeet niet dat jullie video’s van Musée de l'homme deel uitmaken van een veel bredere context. In
tentoonstellingsruimten en grote installaties was er voor video meestal maar een klein hoekje. Dat is
maar één aspect, maar wel heel een belangrijk. Voor Ezio Bucci was er bijna twee uur
videomateriaal. Een interview met Bucci bij hem thuis, Bucci in het stadium, Bucci bij zijn kapper –
dat duurt al drie kwartier. En dat was op drie schermen! Verplaats je eens in die tijd. Het was in het
Paleis voor Schone Kunsten. Toen de mensen dat zagen, zeiden ze: wat is dit in godsnaam? En Bucci
kwam dan met zijn kapper, om zich te laten coifferen in de tentoonstellingszaal. In 1977 was dat
toch een beetje… Karel Geirlandt: types zoals hij, dat waren formidabele mensen, zij staken hun nek
uit en gaven je carte blanche. Bex ook. Bij hem heb ik Jezus Christus gedaan, Yves Somville dans le
rôle de Jésus Christ. In de installatie, de tentoonstelling, had je verschillende zalen. Er was mijn
collectie van Christus-portretten en er waren mensen die de rol van Christus speelden in processies,
films, … Er was een hele galerie met foto’s. Er was een hologram. Dat was in een speciale
verduisterde zaal. Het was het eerste hologram van een levende persoon op ware grootte. Dat was
een heel gedoe. Het werd gemaakt aan de ULB-faculteit voor chemie of fysica. Het was een
gevaarlijke bedoening omdat het met lasers gebeurde. Men zei me daar: ‘Voor je me die Yves
Somville brengt, moet ik mijn lasers kalibreren, want anders riskeer ik hem blind te maken.’ (lacht)
Daarom had ik een modelpop gekocht die ik – gewoon voor het plezier, dat was absoluut niet nodig
– als Christus verkleedde, met een pruik, een kroon, bloed en heel de zooi! Ik moest daarmee naar
de Universiteit van Brussel. Toen we een aantal tests hadden gedaan, kwam de dag waarop Somville
zelf moest gaan. We gaven hem een soort van bezemkast waarin hij zichzelf moest omkleden. In
bloot bovenlijf, met een rode lap en zijn doornenkroon moest hij de gangen door, vol studenten die
dachten: de Universiteit van Brussel, dat is hier duidelijk niet katholiek! Voor de vernissage van de
tentoonstelling kwam de schminker van de Passie, en hij maakte Somville op als Christus. Ik stond
ernaast en liet me ook schminken. Somville had een rood gewaad en ik een zwart. Hij nam zijn kroon
af en plaatste ze op mijn hoofd. Maar ik geloof niet dat dat gefilmd is. We hebben er wel foto’s van.
Is er een video van die performance?
SR: We hebben twee video’s uit 1979 met de naam Maquillage d’Yves Somville.
JL: Een ervan is van Ligny, de Passie van Ligny. Maar ik geloof niet dat er een film is van de
performance in het ICC. De video’s in kwestie werden getoond tijdens de tentoonstelling. Bex had
problemen. Tien dagen geleden vertelde hij me aan de telefoon dat Elisabeth Rona hem had gezegd:
‘Als jullie die expo doen, gaan jullie naar de hel.’ De tentoonstelling met Tania bij Brachot was in
februari. Dat was aan het Stefaniaplein, in het begin van de Louizalaan. Er lag erg veel ijzel! Ik dacht
dus dat er niemand op de vernissage zou zijn. Dat is vervelend, als je je in de plaats stelt van de
mensen aan wie je een tentoonstelling wijdt, en voor wie je een boekje maakt – dat is toch iets
uitzonderlijks in een leven. Ik dacht: ‘Die arme Tania, die haar performance ging doen. Er zal
niemand zijn.’ Zeshonderd man! Brachot heeft ze geteld. Ik had collages gemaakt met foto’s van
haar, enzovoort, en op een bepaald moment heeft iemand er eentje van de muur gehaald en is
ermee aan de haal gegaan… De mensen van Brachot hadden niet opgelet. Dat ding was gestolen…
Zeshonderd mensen! Mensen kwamen aan met dikke overjassen, omdat het zo koud was, en ze
hadden allemaal een fototoestel bij. Ze dachten: ‘Een naaktmodel dat een performance gaat doen…’
We hebben foto’s die dat tonen. Maar het bleef fatsoenlijk: ze heeft zich niet uitgekleed, ze nam
gewoon poses van een mannequin aan.
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DD: Was er een verband tussen uw video’s en wat er op televisie werd vertoond? Bestond er een
kritisch discours daarover?
JL: Ik had een vriend sinds mijn kindertijd, Jean-Claude Bernier. Hij was regisseur bij de RTB, dat was
zijn job. Hij heeft een programma gemaakt dat ik geweldig vond: Ceux de chez nous. Hij ging mensen
interviewen, kleine vakmensen in kleine dorpjes. Het was een beetje een mei ’68-klimaat. Het was
het enige geval van affiniteit dat ik voelde met iemand die voor televisie werkte, en die dingen
toonde waarmee ik me enigszins verwant voelde. De mensen die ik toonde in Musée de l’homme,
dat was gelijkaardig… Dat waren bijzondere mensen, niet gewoon een of ander bakkertje.
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11. Interview met Marc Borgers (mede-oprichter van de Groupe RUPTZ) - 3/12/2018
Door Dagmar Dirkx (DD) & Sofie Ruysseveldt (SR)
Marc Borgers is één van de oprichters van RUPTZ, een kunstenaarscollectief met Jean-Louis Sbille. Zij
werkten aan het einde van de jaren 1970 met video, performance en video-environtments. Ook
richtten zij het blad SOLDES op.
DD: Hoe hebt u het medium video leren kennen? Wat was uw eerste kennismaking?
MB: Ik denk dat het kwam door de socio-culturele ervaringen die we hadden in die tijd. We vonden
dat het medium verbanden kon creëren, wat op dat moment magisch was. Die videowereld was heel
geheim. Het was zoals een nieuw, onaangeroerd potlood, min of meer. Als je een nieuwe
technologie leert kennen, wil je graag de stop eraf trekken, wil je ontdekken wat je er allemaal mee
kan doen. En je ziet wat de anderen ermee doen; er was toen +/- 0 (een magazine rond hedendaagse
kunst uit die tijd), dat kleine essays schreef en berichtte over experimenten.
DD: Waren bepaalde internationale kunstenaars belangrijk voor u?
MB: Ik kijk niet zo vaak naar wat de anderen doen. Wij vertrokken van het idee dat de wereld was
wat ze was. We vroegen ons zelfs niet af of we kunstenaars waren of niet. Nog altijd niet trouwens.
Wat is de plaats van kunst? Die vraag was belangrijker dan de vraag of wij kunstenaars waren. Voor
mij toch. Misschien was het anders voor Jean-Louis Sibille. Hij heeft een andere ervaring en attitude.
Hij is lang televisie- en radioman geweest. Ik heb nooit een publieke persona gehad, dus dat ligt wat
anders.
DD: En wanneer jullie video’s maakten, had ieder dan zijn vaste plaats (camera, montage, …)?
MB: Ik zou eens terug moeten kijken naar al die video’s die nooit heb kunnen herbekijken.
L’expérience du Présent, dat was geautomatiseerd. Als ik me niet vergis bewoog die camera niet.
Zoals bijna alle camera’s in die film. Waarom? Ze was gigantisch. Uiteraard was dat
geautomatiseerd! De techniek verplettert ons.
SR: Waren dat jullie camera’s, of waren die geleend?
MB: Nee, nee, wij waren niet rijk! We hadden niet veel materiaal. Maar je kon links en rechts al die
zaken wel vinden. In cultuurcentra in Luik en zeker Namen hadden ze camera’s. Er waren ook
professionals uit Brussel die materiaal ter beschikking stelden, herinner ik me. Vooral videobanden,
van die grote van 20mm. Die kwamen van een Brusselse cameraman. Misschien weet Jean-Louis zijn
naam nog.
SR: Raymond Zone, van die Brusselse studio misschien? Hij werkte vaak met kunstenaars. Of
Claude Haïm?
MB: Misschien, ja. Claude Haïm zegt me wel iets.
SR: En de provincie Namen leende ook materiaal uit?
MB: Ja, het cultureel centrum meer bepaald.
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DD: Hebben jullie je werken altijd als collectief, als RUPTZ gepresenteerd?
MB: Als collectief, ja. Het kleine collectief, dat bestond uit Jean-Louis en ik. In het grote collectief zat
mijn toenmalige partner, Anne Frère. En breder nog, Michel Renard. Maar zij zaten nooit mee in de
actie, de ervaring. Dat was steevast de kern, het duo in feite.
SR: En hoe is de Groupe RUPTZ begonnen?
MB: Het begon met Panorama d’Eggishorn. Ik was bezig met een zeefdrukproject waarin ik het
panorama van Eggishorn in Zwitserland probeerde te reproduceren. Het schitterde enorm, met
glazen kraaltjes en microsferen die gebruikt worden voor verkeersborden. En er zat een stukje video
in. Maar eerder Super 8. Ter plaatse was het idee om een panorama van vier seizoenen te maken,
met vier, vijf, zes borden voor elk seizoen. Panorama d’Eggishorn was het leidmotief voor dat
enorme panorama van de hele provincie.
Om van dat zeefdrukproject naar de Groupe RUPTZ te gaan: ik had Jean-Louis voorgesteld om mee
te gaan op die reis naar Eggishorn, en daar hebben we gezegd dat we zouden kunnen samenwerken.
We zijn gestart met een video gedraaid op een kleine piper cub (een vliegtuigtype, n.v.d.r.) met de
toestemming van de cultuurdienst van Wallis in Zwitserland. Zij zeiden ons: ‘Bon, we betalen jullie
vliegtuig. Jullie gaan opnames maken voor een kleine film.’ We kregen camera’s, we filmden
automatisch.
(Sofie Ruysseveldt toont de versie van ‘Panorama d’Eggishorn’ uit de collectie van ARGOS)
Ik zie daar weerspiegelingen van water. Dat was eigenlijk het project La Mer. Een ander project van
mij, van voor het panorama, dat nooit het daglicht heeft gezien. De golven van de zee als een
onmogelijkheid om het reële voor te stellen. Het was prachtig. Ik vind dat het werk zijn merites
heeft, maar het was geen RUPTZ. Dit is half RUPTZ, half ikzelf, in die zin dat ik al zes maanden aan die
job bezig was in een klein zeefdrukatelier in Namen, in een verlaten schoolgebouw. Men had ons
daar lokalen geleend.
DD: Hebt u ook samengewerkt met Alain Pierre voor Panorama d’Eggishorn?
MB: Ja, voor de muziek. Het was wel grappig, een beetje een gimmick, maar waarom niet? Het was
de ‘kers op de taart’ zoals de kraaltjes in de zeefdrukken. Een link tussen Warhol en het conceptuele,
misschien. Alain Pierre had de soundtrack voor de expo gemaakt, niet zozeer voor de video. Dit zijn
historische documenten eigenlijk, want de Jungfrau-gletsjer – daar achter die dame met haar rode
pull – is vandaag bijna helemaal gesmolten!
SR: Panorama d'Eggishorn, dat waren dus 24 zeefdrukken, een Super 8-film, een realistische en
synthetische soundtrack van Alain Pierre, en een reeks foto’s. Staat de film ook op zichzelf als
kunstwerk, of alleen als deel van de installatie?
MB: Nee, die bestaat niet op zich, dat is waar. Ik denk aan Marcel Broodthaers die in de regen met
zijn stylo schrijft. Is dat een kunstwerk of een document? Het is een beetje een grap. Maar goed, het
project La Mer, dat nochtans helder en evident was, heeft geen succes gehad. Terwijl al die thema’s
nu wel uitgewerkt worden.
SR: Kunt u wat meer vertellen over de film L’Expérience du Présent? Over de actie? We hebben dit
gevonden (toont een document) in het magazine +/-0, het zijn foto’s geloof ik.
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MB: O ja. Dat was een andere ervaring. Een debat op televisie. Het was een logisch gevolg. Het was
een andere ervaring waarin ik me schminkte; mijn enige ervaring. Dus dat is Tryptique?
SR: Er zijn dus drie delen in Triptyque. ‘Scherm A toont in een lus een verkiezingsdebat tussen
Naamse politieke kopstukken op de RTB…
MB: Inderdaad!
SR: …en op scherm B is het beeld van de kijker zelf te zien, die via het medium video het object van
zijn eigen contemplatie wordt. Bestaat hij in relatie tot dit object en in relatie tot het universum
waarin hij wordt ondergedompeld? Scherm C toont Marc Borgers die zich schminkt en zijn gezicht
vrijwel onherkenbaar maakt. Hij voert het proces van zijn bestaan als acteur en bevraagt het
instrument waarvan hij zich bedient.’
MB: Dat is het. Dus daar heb je het politieke debat en daar de maquillage. En wat voor beelden zaten
er nog in Tryptique? Ah ja, het andere beeld was dat van de kijkers. Uiteraard.
SR: We hebben twee VCR’s gevonden in ons archief. Dat van het politieke debat en hetgene waar
u zich schminkt. Er ontbreekt dus een deel.
MB: Neen, het debat stond op één videoband, en de maquillage op een andere. Het derde deel
ontbreekt omdat het live gefilmd werd. Zoals de video Pourquoi: ik weet niet of daar iets van
overschiet. Het idee was om niet te filmen, niet op te nemen. Er zijn wel fotografische sporen van.
Het was een video-ervaring. Is daar nog een band van? Ik weet het niet.
Ik heb niets meer van Panorama d'Eggishorn. Maar ik heb wel elementen teruggevonden van La
Mer. Als dat u interesseert. Als project dan toch, want uiteindelijk: al dat werk draait er toch om dat
het idee meer is dan het fysieke ding alleen, niet? Bij Pourquoi bijvoorbeeld, is het doel om de
absurditeit van die representatie aan te tonen. Je wil dus niet opnieuw in de val trappen van de
representatie, uiteraard. Als er sporen van overblijven, dan zijn die net zo valabel als kunstwerk. Dat
is het antwoord dat Broodthaers gaf op die kwestie.
DD: Wat kunt u ons vertellen over Nature Morte? Was dat ook een video? Een ervaring? We
hebben ontdekt dat dat is getoond aan de ULB, hier in Brussel.
MB: Ja, het ULB, dat herinner ik me. Het was een ontmoeting, met veel verschillende soorten
video’s, maar weinig kunstenaars. Want op dat moment was video eerder een soort van decor voor
sociale ervaringen. Ontmoetingen, dat soort zaken? Ik zou een aantal dingen moeten kunnen linken
om het me goed te herinneren…
SR: Dit is de beschrijving van Nature Morte (toont Marc Borgers een document).
MB: Dat ga ik even lezen. ‘Nature Morte’ bracht de klassieke componenten van het picturale genre –
ach ja, de stillevens uit de schilderkunst – (brood, mes, fles, glas, wijn, karaf, dood konijn)… het
dienblad met de buit. We hebben hier dus een dood konijn dat nog niet aan stukken is gehakt.
Uiteraard omdat het aardiger is als het niet in stukken is gehakt. Geschikt op een tafel die bedekt is
met een geruit tafelkleed. Evenwijdig aan de tafel komt een metalen afrastering in het vizier van een
videocamera, terwijl het beeld scherpstelde op de afrastering. De elementen in de achtergrond
werden vaag en onherkenbaar. Dus het idee was het volgende: naarmate de representatie van de
representatie van de representatie aanwezig is, verlies je de rode draad. Het werk wordt de
representatie en niet langer het voorgestelde object. Daar draait het om. Boven de installatie was
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een tekst opgehangen: ‘Het voorgestelde beeld draagt zijn eigen kritiek in zich. Het gevallen woord,
het einde van het leven. Want we zullen nooit het ritueel, ermee verbonden zoals het gebaar met het
woord, eraan kunnen onttrekken.’ Dat was een beetje vergezocht. Maar het hielp om het mysterie
van de representatie te doorprikken. Nu zijn we helemaal ondergedompeld in de representatie,
omdat ze veel interessanter dan de rest. De manier waarop we ons kleden, hoe we ons voorstellen,
dat is gek.
Het is waar dat dit stilleven nogal abstract was. We hebben niet veel houvast geboden om dit ding te
begrijpen. Ik wilde graag iets dat leesbaarder was. Af en toe zei Jean-Louis: ‘nee, nee, de lezer moet
zich maar behelpen’. We waren soms wat verloren.
SR: Nature Morte is getoond op het openingsevenement van het Museum van Sart-Tilman. Wat
voor evenement was dat? Men heeft ons ook nog andere audiovisuele installaties getoond…
MB: Als ik me het goed herinner, want mijn geheugen heeft er moeite mee, dan was dat de
heropening van Sart-Tilman. Een nieuw museumgebouw, of een heropening na werkzaamheden? Ik
denk dat het eerder om het tweede gaat, en dat ons was gevraagd om het geheel te animeren,
tussen de meer officiële kunstenaars. ‘Dat zijn jonge gasten, die zullen zich wel amuseren met video,
hoe lang het ook duurt. We zien wel.’ Dat was zo’n beetje de sfeer.
SR: Tijdens dit evenement hebben jullie de video’s van L’expérience de Présent, Pourquoi, Nature
Morte, TRA en Tryptique getoond.
MB: Wacht even (buigt zich over een document). ‘15 oktober, een maand lang, in 1977, Universiteit
van Luik, opening Sart-Tilman, de groep RUPTZ, kunstenaars van vandaag, toont de neerslag van…’
Aah! Dat was de eerste keer dat we de neerslag van acties vertoonden. We hebben daar niet
gespeeld, we hebben geen ervaring gemaakt. We hebben de sporen van ervaringen getoond. Ik denk
dat we toen zijn begonnen kaders bij Schleiper te kopen, om er foto’s in te plaatsen. We zetten
bijvoorbeeld een zwarte Marie-Louise en lieten erachter foto’s verschijnen. En de soundtracks ook.
Je had er één, twee, drie, vier, vijf. Triptyque, TRA, Nature Morte, Pourquoi, L’Expérience du présent,
dus… En ik heb La Mer voorgesteld, een representatie van de voortdurende beweging van de golven
van de zee. Maar ja, dat wist ik niet meer!
SR: En dat waren allemaal video’s? Of was TRA een reeks foto’s van acties die jullie hebben
gedaan? Want hier heb ik een beschrijving van TRA die ik heb gevonden, maar dat was op het dak
van Galerie Détour in Jambes. Is dat ook opgenomen op video of…
MB: Ja, inderdaad. We deden absoluut nog foto en video. En wanneer het te statisch was, zeiden
we: ‘het is niet de moeite om op video te draaien, we nemen gewoon foto’s’. TRA, het woord als een
spiegelbeeld in het zonlicht, werd ART op de weg, maar dat was niet erg zichtbaar omdat er zo
weinig zon was. Ik geloof dat we dat wel hebben gefilmd. Maar wie heeft die band? Ik ben niet erg
goed geïnformeerd op dat vlak.
SR: En in 1978, hebben we gelezen, hebben jullie ook het project ADN gedaan, met vier films…
MB: L’Atelier du Namurois, ja.
SR: …die we hier hebben. Un Hérisson. En het project La Mer is ook een van de films, maar die is
nooit gerealiseerd, als ik me niet vergis.
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MB: Inderdaad. Dat was niet RUPTZ. Dat was ADN: Atelier du Namurois. En La Mer was een
persoonlijk project. Zoals het begin van Panorama d’Eggishorn. Heel het zeefdrukgedeelte, dat was
ik, niet het collectief. ‘Dit project, het oudste want het was van begin 1976, is ook het meest
geslaagde en het enige dat ondernomen is. Jean-Louis Sibille bezit er de rushes van.’ Aha, er zijn dus
films van! ‘Het uiteindelijke project, herhaaldelijk herwerkt en verbeterd, bestond uit een benadering
van van de voortdurende beweging van golven, dus van de hele zee, door middel van een combinatie
van diverse reproductietechnieken: animatiefilm, video, fotografie, zeefdruk, geluidsband, special
effects en tekst (boek). We zien een gelijkenis in aanpak met die van ‘Panorama d’Eggishorn’.
Borgers wilde opnieuw de onmogelijkheid aantonen van een kunstmatige representatie van een
beweging, zelfs de meest eenvoudige.’ Les images du voyage dan… O ja, dat was ook een project van
RUPTZ. ‘Dit project is de voltooiing van een ander project van RUPTZ, oorspronkelijk bedoeld voor
1977. De leden van het collectief ‘video-coveren’ de actie van RUPTZ: ‘L’image du voyageur
européen’.’ Oké. Dat was eind 1977 en dat was in 1978.
In 1978 kwam ook het eerste nummer van SOLDES (het blad van RUPTZ, n.v.d.r.). In september 1978.
En hier praten ze van Faustine-Surface, een boek van RUPTZ dat uitkwam bij Yellow Now. Met een
kortverhaal van Jean-Louis dat ik geïllustreerd heb met foto’s. 1976!
DD: Wat was de link tussen RUPTZ en Atelier du Namurois?
MB: Atelier du Namurois diende om het collectief te duiden dat bestond als extensie van RUPTZ.
Michel Renard. Anne Frère. Maar ook cineasten zoals Jacques Raket en Lucette Simon.
DD: Waren er nog andere plekken waar jullie ervaringen hebben gemaakt of video’s hebben
getoond? We weten van Galerie Détour, Sart-Tilman, maar waren er nog plaatsen in België? in
Namen bijvoorbeeld?
MB: In Zwitserland wel. Omdat we daar een expo deden. In Frankrijk ook, op de Biënnale van Parijs.
Dat was in de off-sectie, geloof ik. Met sporen van wat er gebeurde.
DD: Waren er in Namen nog kunstenaars die werkten met video?
MB: Nee, wij waren echt de enige. We hadden niet echt contact met de mensen in Luik. Wel met
Cirque Divers van Michel Antaki. Er vond een performance plaats in een galerie van Félix Roulin of
van zijn vrouw, naast Cirque Divers. Jean-Louis was te voet vertrokken vanuit Namen, en heel die tijd
zat ik in die galerie in Luik, de tikkende tijd bij te houden met mijn tijdsbeleving: in seconden. Op een
drukrol. Hij was ‘s ochtends vertrokken en is ‘s nachts aangekomen. 75 kilometer, dat is niet slecht te
voet, toch! Dat was dus de ervaring in Luik. Ik herinner me er niets meer van, omdat ik fysiek
uitgeput was. Sart Tilman was meer een expo, met sporen, het was geen ervaring. Het is een
tentoonstelling met de neerslag van ervaringen. Wat doet men nu om dat soort dingen te
representeren? Dat gebeurt niet meer op die manier, toch?
SR: Hoe dat nu wordt vertoond, vraagt u?
MB: Ja.
SR: Het is daarom dat wij het u vragen. We zijn bezig een deel van het maquillage-stuk en het
politieke debat te digitaliseren. We hebben nog een spoor van de twee video’s, maar het is
onvolledig zonder het deel met de live gefilmde kijkers…
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MB: Het ontbreekt omdat het niet is opgenomen. Dat probeer ik te benadrukken in de ervaring van
Pourquoi. Normaal zijn er geen sporen, want dat gaat in tegen de essentie van het getoonde zelf. Als
er dus een spoor is, kan dat niet worden begrepen als een kunstwerk, maar als een getuige. Het doel
van het kunstwerk was net om het product uit te sluiten. Het omgekeerde van Jeff Koons.
SR: Bestaan er nog foto’s van dit werk?
MB: Van L’Expérience du Présent?
SR: Ja, want het was met een uitzending van Idem?
MB: Ja, absoluut! Het was gemaakt op hetzelfde uur als een live-performance op de radio.
SR: Van Jean-Pierre Verheggen en Marc Rombaut?
MB: Jean-Pierre Verheggen was een Belgische schrijver en Marc Rombaut was presentator van het
programma Idem op de RTB. Ik weet niet waarom dat Idem heette. Hij las een tekst voor, die
representatief was voor die ervaring, met het doel om de ervaring te verlengen op de radio. Dat is
Jean-Louis gefilmd achter de… Daar is een groot, transparant stuk plastic. We hadden plastic
tafellaken gekocht. We hebben die aan elkaar genaaid tot een groot stuk plastic, dat van het plafond
tot op de grond zou komen, over de hele lengte van de galerie. Dus de hele galerie zat onder het
plastic. Jean-Louis was er langer.
DD: Ik heb gelezen dat u les hebt gevolgd in le 75 in Brussel. Is dat een school? Ik vroeg me af of
daar ook iets werd gedaan met video en film.
MB: Ja, dat is een school, de 75. Maar in die tijd was ik daar al weg.
DD: Kenden jullie toen andere collectieven, zoals Mass Moving?
MB: Mass Moving, ja hoor! Maar niet zozeer als RUPTZ. Van Mass Moving heb ik meerdere mensen
gekend. Ik vond dat een erg fijne interactie. Het was de eerste keer dat ik mensen leerde kennen die
een heel andere kijk hadden op de academie. We beseften dat we politiek en leven konden linken
aan kunst. Formidabel. Zij waren zo actief. Ze hadden een krant met de naam Il fera beau demain. Ze
hadden een happening met 2000 cocons in Avignon, die op een dag, na 21 dagen, zich ontpopten tot
vlinders. De bevrijding van de vlinders: zo symbolisch en magnifiek. Nu wordt het makkelijk, met al
die sociale netwerken. Maar toen, de herdenking van Hiroshima, de Pink Shadow, fantastisch.
Waarom vragen jullie dat?
DD: Dat interesseert me, of de collectieven onderling veel contact hadden. Of er verbindingen of
gesprekken waren.
MB: Jazeker. Maar op dat moment waren we nog niet RUPTZ. Ik geloof dat Mass Moving al uit elkaar
gevallen was toen RUPTZ na 1976 werd opgestart.
SR: En kenden jullie Raphaël Opstaele?
MB: Raphaël Opstaele, ik had een goede band met hem. Jean-Louis wat minder. Jean-Louis was
meer een universitair, hij kwam van de ULB. Zij waren geen verwante geesten. Maar we kwamen
goed overeen op verschillende vlakken.
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SR: En met de Groupe CAP? Jacques Lennep, Jacques Lizène enzovoort?
MB: Nee, niet echt. We voelden ons een beetje uitgesloten door die Walen. Daar is niets van
gekomen, zoals zo vaak in het leven. Soms is het genoeg om één link te hebben en onafscheidelijk te
worden. Maar dat is er niet van gekomen. We hadden ook niet erg veel kansen, want in die tijd
waren er niet gek veel mensen die zeiden: ‘laten we al die jonge mensen met hun geschifte
projecten eens samenbrengen, we zien wel wat dat geeft, we organiseren evenementen,
weekendjes, festivals, ontmoetingen enzovoort’. Dat gebeurde toen niet echt. Je moest wachten tot
het instituut bougeerde en zei: ‘ja, dat wil ik wel’.
SR: Jullie hebben ook een aantal video’s getoond op de Fêtes de Jambes in 1976. We hebben een
video-installatie van Trois cassettes teruggevonden. Was dat Agfamatic 50 of iets anders?
MB: Ja, dat was een geweldig project. We planden in een galerie – niet Galérie Détour – radio’s te
installeren op het plafond en ze helemaal open te zetten. En elke radio had zijn eigen programma.
Een heldere boodschap: saturatie. Maar we hebben dat nooit gedaan. Ik denk dat het dat is, maar
ben niet zeker. Of was Agfamatic 50 iets met foto’s?
SR: We hebben een video-installatie gevonden. Het was samen met Trois cassettes maar het is
niet duidelijk of dat twee verschillende zaken zijn. Of zijn Trois cassettes en Agfamatic 50 één en
hetzelfde?
MB: Hahaha! Ja, dat is een eenheid. Ik weet dat er een goed project was, maar dat is radio. Ik vond
dat goed omdat het een muzikale, chaotische kant had. Zo’n ensemble van radiogeluiden, daar
komen gekke dingen uit. Indrukwekkend.
SR: En u hebt ook het werk/de actie Miroir gedaan, voorgesteld in Galerie Détour in juni 1975.
Was dat offset of ook video?
MB: De ervaring van Miroir, dat was met posters van een dame op een zwarte achtergrond. Nadien
werden die posters verknipt, beschadigd, en in transparante plastieken dozen getoond.
SR: Wat kunt u ons vertellen over Pourquoi?, de video-ervaring? Ze werd getoond op de eerste
kunsttriënnale van Namen in 1976.
MB: In Bergen of in Charleroi?
SR: Charleroi.
MB: Ah, aan de Beaux-Arts in Charleroi! Voor mij was dat een van de beste, echt waar. Dat was echt
komisch. We tonen een video, je hebt licht van een tv-scherm, waarop je iets ziet dat je op het
eerste gezicht niet meteen herkent. Je moet dus de video naderen om het te zien. En dan zie je dat
er ‘Pourquoi’ staat, en als je nog dichterbij komt zie je waaruit die ‘Pourquoi’ bestaat. En terwijl je
dichterbij komt, wandel je over zand, en zie je dat het woord ook uit zand bestaat. Ik had Rijnzand
gebruikt, waarmee je beton kunt maken. Het is nogal dik zand met kwarts. We hadden de grond
ermee bedenkt, wat niet evident was want het was tapijt. Het raakte niet erg snel uitgewist. Maar
toch snel genoeg om te beseffen, na 30 paar voeten, dat het woord compleet vernietigd was. Voor
mij was dat heel helder. Het was geestig omdat we er niet in zaten, we speelden geen rol in deze
actie. We hadden alleen camera’s en monitors geplaatst. Het was gewoon een woord in zand dat
erom vroeg vertrappeld te worden. Een soort wolvenklem.
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SR: Hoe beïnvloedde de experimentele cinema uw werk? Pierre-Olivier Rollin heeft verteld dat u
nog experimentele cinema hebt gemaakt met Paul Fauville en Jean-Jacques Meunier.
MB: Dat is waar. Maar dat is nog ouder. Ik kwam terug uit Londen en in Namen had je een klein
centrum voor tegencultuur – de underground van die tijd. We vertoonden films en we maakten
kunstzinnige, filmische essays. We vertoonden die films, we maakten expo’s, we hielden
manifestaties. Performances, dat bestond nog niet, dus we maakten een soort van ervaringen,
zonder te beweren dat we kunst maakten. Er was geen officieel statuut. En als we film maakten, dan
was dat compleet spontaan. En je had allerlei volk dat zich bewoog rond die ruimte die de Piconette
à Namur heette. Piconette was het alternatieve cultuurcentrum. Paul Fauville hield van
improviseren, hij hield van tekst, hield van schrijven, hield van het theater van Jerzy Grotowski. Zijn
held was de dichter Antonin Artaud. Waanzin, schizofrenie! En Jean-Jacques Meunier was eigenlijk
zijn mentor. We hebben redelijk wat film gemaakt. Maar nu schiet daar niets van over. Het waren
filmpjes die we schoten met amateurcamera’s. En Super 8 natuurlijk.
SR: Heeft dat uw werk met RUPTZ beïnvloed?
MB: Niet echt, nee. Misschien wel op Panorama d’Eggishorn. We zijn begonnen met Eggishorn, dat
was in 1975. Dat was een expo in het Maison de la Culture in Namen.
DD: Ik kom er gewoon op terug omdat u sprak over installaties met radio’s aan het plafond. Is dat
misschien Musique Objet?
MB: Zeker, dat moet het wel zijn. Ik zie niets anders voor me. We hebben ook gewerkt in het ICC,
herinner ik me, met RUPTZ. Hahahaha! Hoe heette die jongen ook weer, de directeur van het ICC?
SR: Flor Bex.
MB: Flor Bex!
SR: Hebben jullie samen iets gedaan?
MB: Ja! Maar ik herinner me het niet goed meer. Hij was een echte klepper in die tijd, met heel dat
verhaal rond Gordon Matta Clark. Ik heb toen dat beschadigde gebouw gezien.
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12.Interview met Lili Dujourie - 17/12/2018
Door Sofie Ruysseveldt (SR) & Dagmar Dirkx (DD)
Lili Dujourie is kunstenaar. Ze werkte als één van de eerste Belgische kunstenaars met video, dankzij
de Portapak die haar man, Fernand Spillemaeckers, aankocht voor de galerie MTL. Ze is één van de
weinige vrouwelijke kunstenaars in België die expliciet met het medium aan de slag ging.
DD: We beginnen meestal met een heel algemene vraag en dat is: wat was uw eerste
kennismaking met video als artistiek medium of met video in het algemeen?
LD: Dat was aan het einde van de jaren zestig, denk ik, dat het allemaal uitgekomen is: video. Het
was een nieuw medium dat je hier en daar zag, en dat fascineerde mij. Dan heb ik het verder
onderzocht: Hoe kan dat? Hoe kan je dit kopen - wie is er een dealer in? Eigenlijk ging ik op zoek naar
de bron en die was in Brussel. Iemand verkocht en verhuurde dat materiaal, maar vraag me niet
meer wie dat dit was.
SR: We lazen in het interview met De Witte Raaf (Editie 126, maart-april 2007, n.v.d.r.) dat uw
echtgenoot (Fernand Spillemaeckers, galerist van MTL, n.v.d.r.) in ‘72 beschikte over zo’n Sony
Portapak, alsook dat u soms video-apparatuur van het ICC uitleende. Klopt dat?
LD: Ja, via Flor Bex. Het ICC, daar hadden ze dus heel veel. En eigenlijk was dat in Vlaanderen één van
de enigste centra dat ook de mogelijkheden gaf om mee te werken. Dat heeft Flor Bex waarschijnlijk
wel verteld aan jullie? (lacht)
SR: Ja, en werkte u dan ook samen met de technici van het ICC?
LD: Neen, nooit. Ik heb nooit met iemand samengewerkt. Alle video’s heb ik alleen gemaakt. Als ik
werk, kan ik niemand verdragen. Sommige zaken zijn ook wel een reactie, zoals bijvoorbeeld die
Hommage(s) à…Dat is eigenlijk ook wel een reactie als vrouw in de kunstwereld. Dan mocht er zeker
geen cameraman achter die camera staan. Bon, die principes dus. Maar ja, dat betekende ook wel
dat ik dus een camera enzovoorts nodig had. Maar ook kleine monitoren. Die komen niet in beeld,
maar die had ik nodig om te zien wat er gebeurde. Zodat ik alles onder controle had. Dat had ik
natuurlijk niet helemaal, maar dat was wel belangrijk.
DD: Dan hebt u volledig zelf uitgezocht hoe die apparatuur werkt?
LD: Ja, dat klopt. Maar die apparatuur was niet zoals nu, hé. Er waren niet zoveel knoppen. Nee, nee,
het was simpel.
SR: We hebben tijdens ons onderzoek ook nog andere vrouwelijke kunstenaars proberen
terugvinden, maar hebben quasi niemand gevonden die ook met het medium werkte. Kende u nog
vrouwen die met video bezig waren of experimenteerden?
LD: Nee, voor die zaken zou je meer in Duitsland moeten zijn. Waar ik eigenlijk geen contact mee
had, ook omdat ik geen Duits spreek. (lacht) Maar in België niet, nee.
DD: Sprak u met andere kunstenaars over video?
LD: Natuurlijk, maar in die tijd discussieerden we over alles. Ikzelf had een heel goed contact met
Jacques Charlier. Hij kwam dikwijls naar Brussel, waar ik woonde, of ik ging naar Luik. Met hem heb
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ik het meeste gesproken, onder andere over video, en ook over de hedendaagse kunst in het
algemeen. Hetgene dat op dat moment gaande was.
DD: Waren er internationale kunstenaars die u inspireerden?
LD: Zo begon dat allemaal: dat was een wereld die opeens openging. Je zag dan de mensen van
Duitsland, Nederland...New York….Zo begon het allemaal.
DD: Jacques Charlier sprak ook over Gerry Schum?
LD: Ja, dat was een Duitser die zich volledig had gewijd aan video. Hij heeft vooral met kunstenaars
uit Amerika gewerkt, en ook een paar Nederlandse namen.
SR: Kan u zich bepaalde plaatsen herinneren waar video in de jaren zeventig in België werd
getoond?
LD: Je had het ICC in Antwerpen, natuurlijk en dan nog in Luik: Yellow Now en Cirque Divers.
DD: Werd er in de galerie MTL van uw echtgenoot Fernand Spillemaeckers video getoond? En
werkten andere kunstenaars met de Sony Portapak die uw man had gekocht?
LD: Ja, Jacques Charlier onder andere. En dan heeft hij ook met Gerry Schum gewerkt, ja. Maar er
was niemand - buiten mezelf - die werkte met dat materiaal.
SR: We lazen dat André Goeminne (collectionneur, n.v.d.r.) een videowerk van Gilbert & George
bij MTL heeft gekocht. Was er nog belangstelling van andere collectionneurs in de aankoop van
video’s?
LD: Nee, niet echt. Ik denk dat André Goeminne misschien één van de enige is die dat ooit heeft
gedaan. Hij zag dat als kunstwerk - hij had dan ook geen apparatuur om het af te spelen. Hij was daar
uniek in.
SR: Heeft u ergens in de jaren 70 uw videowerk getoond? Of thuis in de privésfeer?
LD: Nee, Jacques (Charlier, n.v.d.r.) wist ervan: hij heeft die dingen allemaal gezien, maar buiten hem
niemand. Ik ben niet naar buiten gekomen met mijn eigen werk, omdat ik niet wou profiteren van de
situatie waarin mijn man een galerie had. Ik heb altijd doorgewerkt, maar niets getoond terwijl de
galerie er was. Ik had mijn eigen kamertje waar ik de video’s gemaakt had, maar dat was privé. Daar
was niemand anders. Enkel mijn vrienden, binnen de privésfeer zagen de werken.
DD: Hoe waren hun reacties op uw videowerk?
LD: (lacht kort) Ja bon, sommige waren ervoor, sommige waren ertegen. Het was alleszins niet
evident. Sommigen waren gechoqueerd, anderen niet. In de jaren dat Flor Bex video’s toonde in het
buitenland….Weten jullie wanneer dat was?
SR: Ik denk dat dat waarschijnlijk tijdens Open Encounters on Video zal geweest zijn, samen met
CAYC (Centro de Arte y Comunicación, n.v.d.r.) in Buenos Aires. Er waren verschillende edities in
de jaren zeventig; Flor Bex had contacten met Jorge Glusberg en samen organiseerden zij edities in
Londen, Parijs, Barcelona, Buenos Aires. Ik denk dat uw Hommages à….daar ook vertoond zijn
geweest, in Ferrara in 1975.
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LD: Dat kan heel goed, maar het is ook geweigerd geweest. Het is niet vertoond wegens censuur.
(lacht) Flor Bex heeft me dat gezegd: “Bon, het is weer zover.” Het is ook wel zo dat alleen Flor Bex
kon gaan. De gewone kunstenaars hadden het geld niet om dat te doen, of werden ook niet
geïnviteerd.
SR: Bent u wel naar de editie in Antwerpen in 1976 geweest?
LD: Nee, maar eigenlijk werkte ik al minder met video in die jaren.
DD: Hoe zag uw video in verhouding tot de andere media waar u mee werkte? Hoe was de
verhouding tussen video als autonoom kunstwerk of video als registratie?
LD: Ik zag het als een werk op zich. Iets wat voor mij vrij belangrijk was, is dat je tegelijkertijd kon
zien wat je deed. Als je werkt met foto’s of film, moet je wachten en weet je niet of het goed is. Bij
video heb je direct beeld en dus had ik er direct controle over. Wanneer iets niet goed was, stopte ik
en herbegon ik. Dat was fantastisch eigenlijk. Als het gaat over de Hommages à….: schilderkunst was
voor mij altijd heel belangrijk. Omdat het gaat over vrouwelijk naakt en dat een vrouw altijd gebruikt
geweest is, in de schilderkunst. Hommage à...is ook een hommage aan al die vrouwen.
SR: Bent u omwille van een specifieke reden gestopt met video eind jaren ‘70, begin jaren ‘80?
LD: Op dat moment kwam er wel iets als ‘videokunst’ op. Met dat label was het meer alsof ik
gevangen zat in iets. Daar kon ik niet tegen, ik moest dat openbreken. Ik was geen videokunstenaar.
Ik gebruikte video omdat het medium paste bij mijn gedachten, waar ik heen wilde, wat ik wilde
zeggen. Daarna zijn ze video’s en videokunst verder gaan ontwikkelen. Maar dat was niet mijn doen.
Vanaf het moment dat het “video video” is geworden, was het over voor mij.
SR: Heeft u bepaalde voorwaarden voor de vertoning van uw videowerk?
LD: ARGOS weet alles, dat is een wisselwerking. Sommige dingen kunnen niet, zoals een blow-up
maken.
SR: We vonden ook terug dat u nog drie andere werken heeft gerealiseerd eind jaren ‘70, begin
jaren ‘80, die nog niet gedigitaliseerd zijn bij ons project in 2002. Het gaat om Herinneringen met
de ontmoeting, Schaduw van een idee en Contrapunt.
LD: Die heb ik niet meer. Dat is vergaan in stof. Wat er te redden viel, is gered. Mieke Bal heeft het
erover gehad ook. Dus die drie werken mogen als verloren beschouwd worden. Of als je ze ergens
terugvindt, who knows.
SR: In ‘71 heeft Jacques Charlier ook de Collectieve Film gemaakt voor de Biënnale van Parijs. Daar
zaten een aantal sequenties in van verschillende kunstenaars, waaronder Walter Swennen,
Panamarenko, Bernd Lohaus en Charlier zelf. Hierin zat ook een sequentie van uw echtgenoot,
Fernand Spillemaeckers, onder het pseudoniem Leo Josefstein. Kan u hierover iets meer vertellen?
LD: Dat kwam ook voort uit een avond discuteren. Je mag ook niet vergeten dat Fernand
Spillemaeckers ook vanuit de kunst afkomstig was, hij heeft ook aan de academie gezeten. En dan
heeft hij in de jaren ‘70 een galerij geopend. Bon ja, dat (ze doelt op zijn werk als Leo Josefstein,
n.v.d.r.) was eigenlijk Spielerei. Jacques vond het fantastisch. Why not, hé, komaan.
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DD: We zagen dat MTL ook een filiaal heeft gehad in Le Bailli, samen met onder meer Paul Maenz
en Wide White Space. Er is ook een video-galerij geweest, opgezet door Guy De Bruyn, weet u
daar iets over?
LD: De Bruyn was daar mee bezig ja. Als mijn geheugen goed is, was dat met Vito Acconci ook.
Iedereen sprak met elkaar in Le Bailli. De één deed dit, de ander deed dat. Er was veel discussie.
SR: Zijn er bepaalde bronnen of teksten die u essentieel vindt voor uw video-oeuvre?
LD: Neen, zo heb ik nooit gewerkt, ook niet voor andere werken. Je kent wel de boeken, de
tentoonstellingen, enzovoort, maar je bundelt die allemaal. Het is nooit alleen op één zaak
gebaseerd geweest, het is altijd een mélange van alles geweest. Ik heb meer de ingesteldheid van
iemand die sculpturen maakt of schildert, direct ziet wat je doet, eigenlijk. Met materie werken
waarin je direct een verbinding ziet. Dat is mijn ongeduld (lacht) Ook voor film was dat een
probleem.
SR: Zijn er nog archieven van MTL bewaard met documentatie?
LD: Neen, dat is natuurlijk jammer. In die tijd nam niemand foto’s. Er zijn wel boekjes van MTL, maar
de rest…
SR: Kan u iets vertellen over de tentoonstelling Jungle Art Jungle in Celbeton in Dendermonde? Die
samenwerking tussen MTL, X-One, Wide White Space, New Reform…? Ik vond daar referenties
terug van filmwerk van u op 16mm?
LD: God ja, ‘t is ook waar, dat was ik vergeten. Er is in Celbeton ook een tentoonstelling geweest,
maar dat was niet met film. Dat was in de jaren…90?
SR: Ja, dat was ook met u en met Guy Mees.
LD: Ja, met Guy Mees, en met tekst van Fernand Spillemaeckers. Ook met Mise en Garde van Daniel
Buren. En Yves De Smet van Plus-Kern.
DD: U heeft ook nog samen met Guy Mees en Jacques Charlier een aparte ruimte gehad in de
Lange Lozannastraat in Antwerpen. Wat was het idee hierachter?
LD: Het idee erachter was dat het té moeilijk was voor jonge, hedendaagse kunstenaars om ergens
een tentoonstelling te krijgen in België. En dan deden we het maar zelf. Zo simpel was dat. Foto’s of
dergelijke: helemaal in het begin werd dat niet gezien als valabele kunst. (lacht) Dan hebben we aan
tafel gezeten en gezegd: “Bon, dan doen we het maar zelf.” Dat was in de Raapstraat, eigenlijk.
Samen met Guy Mees en Jan Vercruysse.
DD: Jan Vercruysse heeft in zijn galerij Elsa Von Honolulu-Loringhoven wel nog een evenement
gedaan rond video. We vermoeden dat u daar ook getoond bent geweest.
LD: Ja rond video’s, maar dat was in de tijd van de galerie, dus ik heb dat niet gedaan. Jan kende wel
de video’s ook.
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DD: Zag u video ook als een soort reactie op televisie?
LD: Neen, ga maar liever naar de kunst toe (lacht) Het is meer een reactie op de kunst van de tijd
waar je in zit, waarom bepaalde zaken zo moeilijk zijn. En ook het standpunt als vrouw was niet zoals
de vrouw in de kunst, nee. Dat was een Big Battle. Dat was niet evident. Nu gaan tentoonstellingen
over feminisme de wereld rond. Als je dan ziet wat er allemaal gebeurde in Duitsland - tegenover
België. Wij stonden stil op dat gebied. Niemand ging echt op de barricade staan.
SR: We vonden wel werk terug van Christine Vandemoortele - oftewel Una Maye - en Edith Dewit
in het ICC.
LD: Och ja! Una Maye, die heb ik gekend.
DD: Waren er dan ook weinig vrouwen aan de academie?
LD: Er waren daar ook niet zoveel vrouwen. Het idee was meer van: het is wél de academie, hier
moet je wel schilderen hé. De grote ommekeer, waar voor mij een wereld is opengegaan, is de Expo
58. Toen ik daar die Rothko’s zag… Pff, ja, wauw! Het is een andere approach.
DD: Volgens Anny De Decker lag het feit dat er zo weinig video werd getoond in de galerijen ook
aan het feit dat het als commercieel product niet zo…
LD: ...aantrekkelijk was. C'est ça. (lacht) Ja, maar wie had er video-apparatuur? Nobody. En vroeger helemaal in het begin - waren dat ook nog eens Open Reels, hé. Dus dat was zwaar, als je daarmee
moest sleuren. Hoe ik het heb gedaan, weet ik niet.. Ik heb een open reel apparaat. Ik heb ze bijna
allemaal ermee gemaakt.
DD: U zei dat de video’s van Hommage à...werden opgenomen in uw kamer, dus dat was in
Brussel?
LD: In Brussel. En dan later werk in Oostende. Maar er is ooit speciaal materiaal gehuurd ofzo. Dat
niet.
SR: Beschouwt u de presentatie zoals ze bij ARGOS getoond geweest is voor u als de ideale
presentatie?
LD: Dat was heel goed. Als je een tentoonstelling hebt met video’s, een installatie in een gebouw,
dan moet je op zoek naar een compromis. Je moet er niet tegenin gaan, maar ermee gaan werken.
En dat is hoe ik het zag om te werken in deze omgeving (ARGOS, n.v.d.r.), dat vond ik heel leuk. Er
zijn ook plaatsen waar ze op een heel andere manier tentoongesteld zijn. Soms kan het ook gewoon
niet. Maar alles heeft met de ruimte te maken. Als ik er niet meer ben, dan gaat mijn zoon dat
verder doen.
DD: Is er ook geen communicatie overgebleven in de archieven van MTL?
LD: Niet voor video. Het is ook zo dat er weinig communicatie was. De communicatie was anders, dat
was babbelen met iedereen. Niet met fotootjes opsturen via een iPad...
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SR: Wat wel opvalt, is dat er veel uitwisseling was, ondanks dat het internet of dergelijke zaken
nog niet bestonden. Flor Bex had contacten met Argentinië, Londen,...
LD: Laat ons zeggen dat de kunstwereld ook kleiner was dan nu. Iedereen kende iedereen. Als je
naar Londen ging, wist je wie er in Londen was en ging je hen bezoeken. Of ergens in Italië, weet ik
veel. Mensen kwamen samen. Als er een evenement was zoals Art Brussels , dan kende je iedereen.
Er werden ook af en toe brieven geschreven, maar niet veel. Het was een totaal andere tijd, dat kun
je je niet voorstellen. (lacht)
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13. Michael Leisgen (artist & former husband of Barbara Leisgen, who formed an artistic duo) 21/03/2019
Door Sofie Ruysseveldt (SR) & Dagmar Dirkx (DD)
Michael Leisgen vormde een artistiek duo met Barbara Leisgen. Zij woonden lange tijd in Raeren en
hadden contacten met de Belgische kunstscene in Luik, Antwerpen en Brussel. Naast fotografie,
werkten ze ook een tijdje met video.
SR: We saw that you and your wife were shown a lot in Belgium in the seventies. You were also
very often mentioned in overviews of Belgian video-art. We saw that you did things in Cirque
Divers, with Vidéographie, with I.C.C. We hoped you could give us a bit more information about
your experiences with Belgian organisations at the time. Like Guy Jungblut and so on.
ML: You know that we lived in Belgium?
SR: Yes, in Raeren?
ML: Yes, in Raeren. (laughs). At the time, the border really was a border. From one week to another,
a lot of people - artists, or galleries like Guy Jungblut’s Yellow Now - knew that we were there. At the
same time, they started to do something without thinking about financial things, without thinking
about anything like the art market: it was really a starting situation. We (Barbara and Michael, ed.)
were fascinated by the new medium of video. It was completely new and something different from
photography. Every young artist at the time was curious, everybody had the impression that
something new was starting. Video had an ‘attitude’, and so it started.
I’ll tell you about our first very small video we made. Before we had lived in Karlsruhe, where
Barbara and I studied. In 1970, we decided to work together. We came from different traditional
parts of the art school: at that time, you could not even study photography at an art school.
Photography only meant reproduction. Video was out of the question. In 1972, we decided to leave
Karlsruhe. First, we wanted to go to the Rhineland: Düsseldorf and Cologne were really busy, there
were a lot of people. But it was not possible for us. (laughs and sighs) Barbara was pregnant from
our daughter and we looked for a place where three people could live. At that time, there wasn’t a
difference between artistic and private life. At one point, a real estate agent understood what we
needed and said: “Go to Belgium.” So we did it, found it very quickly and lived there for 12 years.
Afterwards, we went to Aachen. Not that we didn’t like it, but it became complicated with our
daughter: in Raeren, there was a different school system. And the seventies were over. Everybody
tried to make their own way. In the eighties...I looked for the catalogue of Video Art at the Palais des
Beaux-Arts de Charleroi (Rétrospectives & Perspectives, ed.)
SR/DD: Ah yes, with Laurent Busine.
ML: Yes...The second part of the catalogue never arrived. (laughs) Never has been published,
because there was no money and there had been difficulties. But all those things, we found out in
Belgium! Also Vidéographie was a good example. Something similar did not exist for us in Germany
at the time.
SR: And when did you came into contact with the medium film and/or video as an artistic medium
for the first time? Did you see an exhibition? Because you were working with photography, but
when did you decided to start working with video?
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ML: When Barbara and I decided to work together, it was necessary to find a medium that was
unknown to both of us. Photography was new to both of us. Even at the beginning, we didn’t have a
camera. We had a list of people around us, because we remarked that the family Bourgeois had a
Spiegelreflex Kamera. But he only used it twice a year: when he didn’t use it, they borrowed it to us.
Then, in ‘70 or ‘71, we heard something about a new medium. After the experience of photography,
we thought: “Oh, that would be interesting as a next step.” But technically it was so very
complicated then. It was horrible! (laughs) It was really difficult, but we had a certain kind of
innocence and went ahead. We never had any video equipment: no camera, nothing. Naturally,
there hadn’t been any family with a video camera at home, so we looked...and there were some
institutions. We were able to get a grant and we got equipment for perhaps one week: a Sony UMatic machine. All the time it was damaged! Nevertheless, it was a beginning. The most difficult part
for us was to use it outdoors. The battery lasted perhaps 15 minutes and it was so heavy. When it
was too cold, the camera said “no!” (laughs)
Because we worked with photography, we worked a lot with things outside, in nature. Some small
pieces we could do outside with a camera, but not really big things. Guy Jungblut owned a very small
gallery, Yellow Now. And there, we got to know Jacques Charlier, Jacques Lennep, Jacques Louis Nyst
in Rue Roture. Guy Jungblut was our first contact. Then, we made contact to Wolfgang Becker
(curator of the Neue Galerie, Aachen, ed.) and in 1974 we had the first show under the title Mimesis.
With photographs, but also with a tape of The first 365 days of the life of L.L.. We took a photo of our
daughter from the first time, which was really difficult: it was not allowed in the clinic. At the end,
we had 365 photographs of her. I think it was Wolfgang who made it possible that we made a film
out of it. It was at the Folkwang Studio, because they got the whole equipment from the radio and
television in Cologne.
SR: In Essen?
ML: It was in Essen. Wolfgang Becker made the contact and we had a project where one photograph
changes into the next by fading. Today, it’s nothing. At that time, you needed two machines and a
mixing table.It was really a big studio. Becker managed it all. It was a nice piece. Three years ago,
Brigitte Franzen (from the Ludwig Forum, ed.) started a video archive. Unfortunately, the tape of The
first 365 days...is damaged. There’s not so much information that remains. It also had a soundtrack:
it completely disappeared. We had worked together with a sound engineer: he developed for us a
machine to produce a sound, which was called ‘Sinuston’. The most pure tones. It started very low,
almost without hearing a thing and throughout 45 minutes it developed like the baby developed. It
was our first show. We presented it in one room. It worked well with the sound. I don’t know if you’ll
still find a functional tape.
SR: The tape from Ludwig Forum doesn’t contain the sound. Was it edited on the tape itself or
separately from the video?
ML: No, it was together.
SR: Maybe we could still find a tape somewhere, a copy that’s better than the one of Ludwig. We
could check the I.C.C. archives.
DD: This one has been shown in the Palais des Beaux-Arts in Brussels as well, during Artist
Videotapes in 1975. Maybe we could try through Michel Baudson?
ML: They digitized it here. We saw it afterwards. Wolfgang Becker did a lot of things like that. It was
his personal attitude at the time. The great big collector Ludwig didn’t show interest for this at all.
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Even photography was difficult: he was really into classical painting etc. Becker got a lot of tapes
from artists for free. He organised exhibitions with Ulrike Rosenbach, who became more and more
famous as video-artists then. When Becker left, the new director wasn’t interested in them either.
So those tapes have been...I don’t know where. Luckily, there was Brigitte Franzen, who saved it
with money with the Volkswagen foundation. Wolfgang Becker and Yellow Now were the first, that
was one part.
I don’t know exactly when it was, but we also met Flor Bex at the I.C.C. and he also had equipment.
So, we wanted this, but at the time it was forbidden to take the camera into the light. There’s a
vidicon inside and it would be destroyed. We had to sign a document that we would not damage the
camera. Like we did with photography, we turned it around. We said: “Okay, what happens if we do
it with the light? Okay the vidicon will be destroyed…” The vidicon was the most important part
inside the camera. So we made an agreement with Flor Bex. We got the first camera and tried it, to
make our experiences with it. Then, the vidicon will be destroyed. Then, you’ll get it back, but we’ll
refurbish it. And then, we make the real video. It will be destroyed again. So it was a double cost
(laughs). After a certain time, he agreed with us to make our experience. But what was difficult at
the time, is that we wanted to do it with the sun. I don’t know exactly how, but we got the first
camera for a couple of days. Then we brought it back to Antwerp, only to pick it up again after. If it
was cloudy or not: we had to do our work. We made something that was quite different from other
things. (Michaël Leisgen is talking here about the work ‘Sonnenlinie’ from 1973-1974, ed.)
Another strange experience for us at that time: the first time when we had a camera - not our own and we looked through it, then you only saw a black and white image. This was different from a
photo camera, where you looked and saw nature as it is. Or should be. But with a video camera, we
really for the first time found a real artificial picture. It was the beginning of what happens today. It
was not a reproduction of the real, but it was a translation into another level, another sphere. That
was quite exciting and interesting for us! It triggered a lot of things in our head.
SR: We saw that in ‘71, you also submitted a proposition for Propositions d’Artistes pour un circuit
fermé de télévision, the manifestation that was organised in the gallery of Guy Jungblut. Were you
there when it was supposed to be realised? We found the fiche you send in together.
ML: We still lived in Karlsruhe. This was before we entered Belgium. That fiche is still existing? It was
another thing that was new to us. Internet did not exist so you had to write letters. We hadn’t seen
the show, but he had a monitor in Rue Roture. We proposed something: send him some
photographs that should be taken with a camera inside the gallery and to make the projection
outside. It wasn’t really a completely closed circuit: we tried to find our way.
SR: And the work Sonnenlinie was produced in 1973-1974? Did you work together with Chris
Goyvaerts, the technician of the ICC at the time?
ML: No, we only asked Flor Bex. He knew the project of Sonnenlinie. We lent the equipment and
then took it back to I.C.C. The only condition was that we could get a copy from the I.C.C. I didn’t
even know he had a technician. We didn’t get the offer from Bex. Maybe we would have preferred
it, because all those technical things were really difficult.
SR: I read somewhere that for Sonnenlinie, you also borrowed a camera from the Folkwang
Museum in Essen. Was the first time with the camera from I.C.C. and the second time with the
camera from Essen?
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ML: We thought that even a second camera won’t be enough, because we only had one chance with
one camera. That’s why we also asked the Folkwang in Essen. Finally, we came to an agreement. If I
remember well, we made use of two cameras of Flor Bex. So we had a spare one. At the time, the
curator of the Folkwang was really shocked: “We have to pay for it?” We were seen a bit like the
underground, even though we were not underground or political activists, but video was so far from
the traditional thinking and meaning of what art could be. It was considered as an attitude. You must
see it as after the end of the sixties.
DD: Was there a difference between Belgium and Germany in the way of thinking about video?
Like in the institutions? Was it easier in Belgium or easier in Germany?
ML: In our experience, it was really easier for us in Belgium. Nothing is easy, but...Gallery Yellow
Now by Guy Jungblut or Flor Bex: there was a good atmosphere. In Germany, it was so much more
difficult. We felt heard in Belgium, with our small project. Video was not the main part of our work,
so it was easier to go on with photography. But to answer your question: it was great at that time in
Belgium. For us, there were less discussions about why and so on. They just tried it and were open
minded.
SR: We found the work that you did for a French television program: A landscape near
Ermenonville seen by a Camera in 1975. In 1979, you made Intérieur/Extérieur for the Belgian
Vidéographie. Could you tell us a little more about this collaboration with television chains and
the difference between the Belgian and the French way of working?
ML: The A landscape scene near Ermenonville wasn’t really a video.It had been filmed by a whole
crew of the Frenche television TF1. It was in 16mm, I think. There had been the Biënnale in Paris.
One of its co-directors was Wolfgang Becker. We had to pass through a jury with our project, which
succeeded. After the opening, the TF1 asked three artists to make a television information in a
cultural context. One was Gordon Matta-Clark. He did a performance when he made a hole in a
nearly destroyed building in the north of Paris. We again had the same problem: what can we do
with the landscape? It’s not easy. Departing from our photographs, the question of German
Romanticism was in our head. Ermenonville was a place north to Paris where Jean-Jacques Rousseau
wrote some of his books. It was filmed in 16mm, we had been proud but it was not so good as
Gordon Matta-Clark.
And Intérieur/Extérieur was quite different. Something like that (Vidéographie, ed.) did not exist in
Germany. I don’t know precisely when we met Jean-Paul Tréfois, but we had to produce it
throughout summer. There was no football, so he had some crews that had nothing to do. To us he
said: “You have one day”. So we had the whole crew: camera 1, camera 2, sound 1, sound 2 and so
on. But again, it was nearly not doable to do something outside. But the project was too interesting
to say no. He couldn’t give us a crew on location, that was a limit. So we began to develop
Intérieur/Extérieur. We came to the Farbenlehre (colour theory, ed.) of Goethe. Somebody read it
and we made a whole composition of an interior and filmed 3 to 4 hours in the morning, 3 to 4 hours
in the afternoon. Then they cut it and everybody was happy. The film was developed at the RTBF.
SR: We saw that Vidéographie - with Geneviève van Cauwenberge - was related to Cirque Divers,
where it was often a sort of preparation, with debates and videos shown in a program like Vidéo,
vous avez dit video?, to Vidéographie. Did you prepare Intérieur/Extérieur here?
ML: I forgot it completely. There had been an evening in Cirque Divers, yes, with four people. They
all smoked, and there was really an atmosphere. They showed a lot of things in a certain period, also
something by us. There had been a debate, a discussion. There were also happenings. It was also in
Rue Roture. But I have forgotten about it. They did lectures, music, performance...It was still 30
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kilometres for us and we had a child. I’m sure there is no catalogue, no affiche. It was an institution,
but it just happened and they wrote it on a paper: “Tonight: discussion about video art” or
something like that. It wasn’t really organised in a professional way. Perhaps in Germany, a similar
institution existed, but we didn’t know: we met the Belgian artists of that generation. Most of them
had been there.
DD: Were there any Belgian video artists that had influenced your video work or that you found
interesting at the time, that stood out?
ML: No, not that I remember. We met Lili Dujourie, later. She was a real video artist. All the other we
knew, they just used it as one medium amongst the others. As did we. Or like Ulrike Rosenbach, but
that was already at the end of the seventies, when she really began producing videos.
SR: We saw that a lot of artists working with video in the seventies, quit the medium at the end of
the seventies, beginning of the eighties. They started working with sculpture or other media and
lost their interest in video. Was it also the case for you and Barbara?
ML: No, we would have preferred to continue. But at a certain moment - at the end of the seventies
- there was a technical jump. Colour was introduced. All the contraction of the camera was quite
different. A lot of artists found a way to manage it. But because we didn’t have the equipment, we
didn’t see how to create something. With one of the projects with Barbara, some years ago, we
decided to one more time try video. But we never realized it. There had been the development of
the medium. It was really technical: it was very professional, mixing machines were available.
SR: Were you and Barbara shown at some of the CAYC International Encounters on Video? The big
video manifestations organised by Jorge Glusberg, the Argentinian industrial? There were
different editions in the 1970s, in London, Paris, Buenos Aires, and also in Antwerp. Were your
films ever shown there?
ML: I don’t remember. Flor Bex sometimes gave tapes. I can’t remember we had a contact, but there
must have been something.
SR: Do you remember anything of the event Vidéo, Film et Audiovisuel of the opening of Musée du
Sart-Tilman in Liège in ‘77? Die Ersten Tage...and Still life were also shown there.
ML: I don’t know exactly...After Yellow Now, there had been Galerie VEGA. She (Manette Repriels,
ed.) wasn’t really interested in video art. It was something like the crème chantilly on a chocolate
cake. It was a really good program with good conceptual and land art artists. She also represented
Jacques Charlier, Jacques Louis Nyst, maybe even Jacques Lizène as well. They often showed video
here, but as a complementary thing, not as a main part. There was a certain relationship with Guy
Junglbut, but it was a different period. I think, if I remember well, Galerie VEGA introduced
something at the Musée Sart-Tilman.
SR: Did you ever made use of the production unit of the RTC or the RTBF in Liège for producing
your own work?
ML: No, only for Vidéographie. We had discussions with Jacques Louis Nyst: he had his own work,
but also some videos together with Danièle. They always asked us how it functions as an artist
couple. It was more difficult for them, because Jacques made his paintings and photographs and
combinations on one side, and video art on the other side together with Danièle. But besides
Vidéographie, we had no contact.
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SR: I think Danièle is only mentioned in the credits of his video work in the 80s, but did she already
worked behind the scenes with L’Objet and Le Robot?
ML: Well, I remember they worked together but before that, they had a discussion of working
together as artists. A I think at a certain time, Danièle insisted and said: “My part still has to be
mentioned here.” You always needed two or three persons to help if you worked with video. There’s
always contribution. That’s my opinion, but perhaps I’m wrong.
SR: We also saw that Nicole Forsbach did a lot of the camera work for Jacques Charlier. Often you
see that couples are working together, but it’s not always clear that...
ML:...it’s a common work, yes. With Jacques Charlier, we also had a discussion. It wasn’t so clear
how we managed to work together. When there’s one person with a big ego, it’s very difficult to
manage the work together. It was our decision, and we didn’t know when we started in 1970 to
work together, that it would last our whole lives. We wanted to do something different. The idea
was then: the artist is a genius and he creates from inspiration. To collaborate, to make art with
several persons, wasn’t a thing. It was the same question as with video. Who signs the works? Last
year I tried to make some shows, but today the galleries are not really interested. It was something
that we decided and we lived together. But you’re right: Jacques and Danièle found a way, but for
Charlier and Nicole, it was more difficult.
SR: We also saw that you participated in Impact Art Vidéo in Musée des Arts Décoratifs in
Lausanne, as well as in the exhibition Action Film Vidéo in 1972: the connection between Galerie
Impact and Belgium was Guy Jungblut. People like Alain D’Hooghe and Jean-Pierre Ransonnet also
participated. Can you tell us a bit about your participation?
ML: There’s a catalogue of that, but we haven’t been there. It was Guy Jungblut, but I don’t know
what exactly was presented.
DD: I saw a title of your work that was shown there. It’s called Akustischer Schnitt, is this a
separate work?
ML: Yes, it’s a work! I’m not sure if I can still find it out. It was a video. It was from this period when
we got the grant to have a camera for a certain time. In a forest, we turned around with a camera on
a tripod, turning and spinning it around. First slowly, then quicker and quicker. There was also the
sound of….
DD: Cutting trees?
ML: Yes. At the end, the image was completely fowing. Because it wasn’t so easy for the camera at
the time to produce a clear image. The image was ‘blind’ in a certain way. It was Barbara who turned
the camera around. With Barbara, it was always that there was a project, we thought of it at two at
night, and she said: “Okay, right! That’s great!”
SR: Was Still Life from 1970 the first video you made?
ML: Yes. We mention ‘70-’71, because several versions exist. But it is always the same idea. We had
to do it inside. So we had a picture of a romantic landscape, it was filmed and we added the sound of
birds and the forest. It went on for two minutes or something like that. We zoomed out slowly and
then you saw it wasn’t a real landscape. It was about the reality - or the illusion - of the image.
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SR: So you did it several times in different versions, for different occasions?
ML: No, we did it when we got the camera once again. Two weeks later, I don’t know exactly. We
hadn’t got any possibility of montage, so...
SR: So you had to do it in one shot?
ML: Yes, in one shot. We saw it and thought it wasn’t good, so we decided to do it over again.
Therefore, there are different versions. It was very easy, very simple. It was about, let’s say the
impression of the idea, the feeling of an image. Later on, it had been selected for Documenta 6 in
1977. They took several tapes.
SR: It was kind of the same idea as the proposition you made for Yellow Now?
ML: It was, a bit. But i think that Still Life is more developed, more clear. We didn’t exactly knew
what we could do for Yellow Now, which proposition we could make to Guy Jungblut.
SR: We also found the work Übereinander from 1971. We couldn’t trace the tape in Ludwig Forum,
though. Can you tell us something more about that work?
ML: We realised it, but it wasn’t a big success. We already developed it in photography: a person Barbara is showing her hands, her arms on a certain landscape. And, Übereinander, that means …
you know. It is not so old: our work and video art. But we are not the real great video artists.
SR: I also read that The Never Ending Water was the beginning for the video that was made for the
Paris Biënnale, in loop, if I’m not mistaken?
ML: Yes. It was something in a loop. There, we had technical staff to help us. We realised it before.
At the Biënnale, we had one room for us. We had our photographs on the wall and the video was in
between them. The idea was the same: Something in the reflection of the water is not clear and
then, step by step, the water becomes calm and quiet and you see the reflection, you see the person
in a clear way. This is just the other way around then with the forest (Akustischer Schnitt, ed.) where
the image is completely invisible in the end. Here, the image becomes more and more clear. But it
was never shown separately: it was really a part of the installation.
SR: So if we would present it today, it can’t function without the other parts of the installation?
ML: I don’t know if we have to realise it...It was one of those tapes where there is some information,
but I don’t know if it’s possible to see it in the online video? I have some copies here of the
photographs, we didn’t destroy them. But I don’t know where they are.
SR: We also found the work Le Cauchemar from 1975. It’s a video of ten minutes, we found it back
in literature. Could you tell us something about the work?
ML: I don’t remember it very well. I think it was one of the exercises with the camera. With
Sonnenlinie, we tried to do one line. We also made a part of a line, then interrupted and the line
began later on once again. It was not a real, but an interrupted line. But the same procedure. It was
not for a special show but it was shown on other activities. After the documenta, there was the Neue
Berliner Kunstverein in Berlin. They started a sort of archive of videotapes. I don’t know what
happened with the collection, whether or not it still exists. The NBK had several shows, where we
had been integrated several times. So if something remains of these two films, it’s probably in NBK.
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We gave the tapes that we had to the Ludwig Forum, who sent it to the ZKM (Zentrum Kunst und
Media, Karlsruhe, ed.) I can’t really remember everything, to be honest. We had a lot of ideas, we
made it without any discussion to make it in a professional way or something like that. But the titles
are not so bad. (laughs)
SR: We also try to document a bit how the artist wants his/her/their work to be shown today now that we don’t have these monitors. It is important that the work is shown in a black box, or
on a small monitor, could it be shown on a cinema screen? These are the questions we ask: so do
you have any ideas how you want your films to be shown today?
ML: No really. But honestly, I can't imagine that they would be projected on a big screen. Because
there is so much grey and there are so many pixels. I don’t think that’s valuable. At the time, we
couldn’t imagine those big things like today. It was not only a technical question, but video art was
also something intimate. The camera, Barbara and me: what will we do? What is going on? So, if it
would be realised, I would propose a not too big monitor. And not in a black box. In all shows - video
or not video - there have been big discussions between artists about the sound. There were no
headphones. Even the sound would be easier with a small monitor. We would prefer. I’m telling it
with Barbara’s consent. Together.
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14.Interview met Frank Van Herck (kunstenaar) - 12/04/2019
Door Sofie Ruysseveldt (SR), Dagmar Dirkx (DD) & Erien Withouck (EW)
Frank Van Herck is kunstenaar en werkte als gewetensbezwaarde op het ICC, waar hij in contact
kwam met het medium video. Hij maakte ook een uitzending voor ‘Vidéographie’ met de RTBF en
won twee keer een prijs voor zijn videowerk in de jaren 1970.
DD: Hoe bent u zelf voor het eerst in contact gekomen met het medium video?
FVH: Met video? In die tijd was ik gewetensbezwaarde. Dus ik werkte een periode in het I.C.C. met
Flor Bex, de voormalige directeur, die feitelijk met video begon te werken. Die eerste video’s waren
erg primitief. Dat was nog een Open Reel, met van die mastodonten van camera’s. Het medium is
heel snel geëvolueerd en dan heb ik de mogelijkheid gehad om ermee te experimenteren. Dan heb
ik dat mee naar huis genomen en er thuis mee aan de slag gegaan. Zo is dat dan verder geëvolueerd,
eigenlijk.
DD: Dus Flor Bex heeft u als gewetensbezwaarde aangenomen?
FVH: Ik moest mijn legerdienst doen en in die tijd kon je als gewetensbezwaarde aan de slag. Dus ik
ben er (in het I.C.C., n.v.d.r.) gewoon eens binnen gestapt en ik heb gevraagd of ik daar dan kon
werken. Omdat ik toen ook al met kunst bezig was. Dat was direct oké, ik heb daar dan twee jaar
meegewerkt bij de opbouw van tentoonstellingen enzovoorts.
DD: Was u ook bij Continental Video betrokken?
FVH: Ik kende die mensen wel goed, want die werkten daar natuurlijk ook. Zij hadden er een studio
en op den duur werden we vrienden. Iedereen kende iedereen, zoveel mensen werkten er ook weer
niet. En dan was ik geïnteresseerd in dat medium van video, omdat dat nieuw was. Omdat er andere
mogelijkheden waren dan met film, met video zag je direct het resultaat. Dat vond ik wel geweldig.
DD: Ik zag dat Chris Goyvaerts bij een aantal werken betrokken was, heeft u met hem ook
samengewerkt?
FVH: Nee, daarna is dat zo’n beetje verwaterd. Video is dan een beetje uit de mode geraakt. Ik zie
die mensen nog wel, ze zijn nog altijd bezig maar minder met kunst. Ze zitten meer in de
publiciteitsfirma’s.
SR: Als u materiaal uitleende van het ICC, hoe ging dat dan precies in zijn werk? Was dat met
Continental Video? Gingen Chris Goyvaerts en Chris Eckhardt mee met de kunstenaars, deden zij
het camerawerk?
FVH: Neen, in het begin helemaal niet. Maar in het begin was het heel primitief. Het was een grote
camera, een Open Reel. Ik kon het dan mee naar huis nemen en de dag erna bracht ik die dan
natuurlijk terug. Maar in de tussentijd kon ik daar een beetje mee experimenteren. En dan gingen
we ‘s avonds verder en dan deden we het samen. Ik ging thuis een ‘schets’ maken, eigenlijk, van de
video. Erna werd er weer over gesproken met Flor Bex uiteraard. Dan gingen we naar de studio en
dan deden we het iets professioneler. In de mate van het mogelijke, natuurlijk. Dat was natuurlijk
geen studio zoals nu: het was allemaal primitief. Maar wel met zijn charme.
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EW: In welke periode was dat ongeveer dat u begon te experimenteren?
FVH: In ‘77 zal het zijn. 1977-1978.
DD: Maar u werkte wel al vroeger bij het ICC?
FVH: Heel juist kan ik dat niet zeggen, maar dat zal ongeveer die periode zijn geweest. Misschien een
jaar ervoor dat ik er ben aangenomen, dat weet ik nu niet meer. Maar dan is dat verder gegaan: dan
is er interesse gekomen van de R.T.B.F. en dan hebben we het daar heel groot aangepakt, datzelfde
basisidee. Dat was dan echt super professioneel. Dat is dan uitgezonden op tv en zo. Maar die zijn
dan ook met video gestopt in Luik, dacht ik. Dus dat is dan ook wat verwaterd.
SR: Waren het mensen van Luik die jou gecontacteerd hebben?
FVH: Ja.
SR: Of verliep dat via Flor Bex?
FVH: Nee nee. Die mensen deden Vidéographie (een programma over video op de RTBF tussen 1976
en 1986, n.v.d.r.) en zij zonden iedere week - of om de veertien dagen - een stukje uit. Ze nodigden
dan kunstenaars uit op er opnames te komen doen. Ze hebben het I.C.C. gecontacteerd, omdat ze
dus dat ‘werkstuk’, die ‘schets’ waarover ik sprak, hadden opgestuurd naar daar. Geloof ik, want ik
weet dat niet meer 100 procent zeker. Het is al een tijdje geleden.
SR: En was dat samen met Paul Paquay?
FVH: Inderdaad. Maar hij is ook op pensioen, dat weet ik niet goed. Hij heeft onlangs nog gebeld: het
komt allemaal samen.
DD: Had u in het ICC ook gesprekken met andere kunstenaars die met video bezig waren?
FVH: Ja, Ludo Mich bijvoorbeeld. Maar dat was minder, omdat iedereen ook afzonderlijk werkte. Ik
kon me ook niet moeien met het werk van iemand anders. Kunstenaars onderling, dat is moeilijk.
(lacht)
EW: Werd het dan gepland wanneer u gebruik maakte van de studio en het materiaal?
FVH: Nee, dat was een beetje nonchalant. “Deze week kan het niet, Frank. Kunnen we dat volgende
week niet doen?” Ik werkte daar toch elke dag. Ik was niet constant met video bezig - dat was meer
tussen de ‘soep en de patatten’. (lacht)
DD: U verwerkte ook video in werken die in sé geen video waren. Bijvoorbeeld uw tekening
Concept Television Room. Tegelijk verwees u ook in uw video’s naar de schilderkunst, zoals in
Hommage aan Picasso. Kan u iets meer vertellen over die verschillende media?
FVH: Het is allemaal zo lang geleden! Want ik weet eigenlijk ook niet meer zo goed hoe die video’s
eruit zien om eerlijk te zijn. Bij Concept publi-art was dat gewoon een idee van een open raam in het
I.C.C. Aan de overkant was een reclamebord. Dan probeerde ik dat te veranderen door daar een
tekening over te zetten: dat kon je dan doen met video op een directe manier. In het Rubensjaar heb
ik ook een project gedaan. De Kruisafneming van Rubens: ik heb heel veel mensen uitgenodigd om
die scène te reconstrueren, om het schilderij na te maken. Ik heb dat gedaan, maar dat is toen
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compleet uit de hand gelopen. De mensen begonnen daar zat rond te lopen, ik had het niet meer in
de hand en die video is dus nooit afgewerkt. Ik heb er wel nog dia’s van. Waar de video zelf is
gebleven, kan ik echt niet zeggen. Jaren erna heb ik dat nog teruggezien: ik vond het eigenlijk nog
wel goed, omdat het zo slecht was. Het moet niet altijd lukken.
DD: U heeft ook verschillende performances opgenomen? We vonden iets terug van een
performance in Gent?
FVH: Dat was gewoon voor studenten in de universiteit. Dat was niks.
DD: We vonden ook iets terug over de videodagen in Knokke. Kan u iets meer over dat evenement
zelf vertellen?
FVH: Er waren verschillende kunstenaars die werden uitgenodigd. Ik was daar met mijn vrouw, op de
video. Eerst werd de video opgenomen, dan werd het op de monitor afgespeeld. Ik had er een plexi
voorgezet en die kleurde ik in. Dat veranderde natuurlijk omdat die bewoog. Dan krijg je een beeld
wat altijd verder ging. Er zat dan ook altijd volk rond. Daarna heb ik de tekeningen op die
transparante plexi nog uitgedeeld, geloof ik. Dat was plezant.
DD: Weet u wie er nog aanwezig was?
FVH: Filip Francis was daar, maar hij had niets met video gedaan. Met zijn blokjes die omvielen. (Hij
doelt op Francis’ ‘Solo for Tumbling Woodblocks’, n.v.d.r.) Wie was er nog? Veel mensen van daar ik
niet zo goed kende.
DD: Wie organiseerde dat?
FVH: Daar vraag je me iets. Een bekende man nu. Hij had toen een galerij in Knokke. Hij organiseerde
dat toen met de gemeente Knokke. Het plan was om dat ieder jaar opnieuw te doen, maar ik weet
niet of dat is doorgegaan.
DD: Zijn er bepaalde kunstenaars - internationaal of nationaal - die invloed hebben uitgeoefend op
uw videowerk of werk dat u had gezien?
FVH: Nee, eigenlijk niet. Wout Vercammen was er in die tijd ook wel mee bezig. Hij is onlangs
overleden. Filip Francis, Luc Deleu. Die sprongen regelmatig binnen in het ICC. Een echte
samenwerking was er niet. Wel dat we zaken bekeken en becommentarieerden.
DD: Zijn er bepaalde Belgische kunstenaars waarvan u vond dat ze goed met video werkten?
FVH: Ik had weinig contact omdat ik werkte in het ICC: het was maar een job. Video deed ik erbij, ‘s
avonds of in het weekend. Ik had natuurlijk wel contact met kunstenaars die tentoonstellingen
deden in het I.C.C. Veel Italiaanse kunstenaars.
SR: Heeft u in die periode ook af en toe tentoonstellingen gezien met film en video?
FVH: Nee, maar ik heb wel regelmatig video’s opgestuurd naar het buitenland. Voor wedstrijden,
waarvan ik er één of twee heb gewonnen. Dat was ook het voordeel van video: je hoefde niet
persoonlijk daarheen te gaan. Wat ik wel graag had gedaan, maar ze deden een beetje moeilijk.
Zoals je nu een stick of een schilderij opstuurt. Vandaag is het natuurlijk een heel ander, digitaal
tijdperk.
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EW: En kreeg u die video's dan teruggestuurd?
FVH: Ja, toch wel. Behalve natuurlijk als je een prijs had gewonnen.
DD: Waar heeft u zelf uw videowerk getoond?
FVH: Dat is enkel in het ICC. Je had dan nog LUVOX, zij verhuurden of verkochten het materiaal aan
het ICC. Maar eigenlijk nergens anders. Heb je al met Flor Bex gesproken?
SR: Ja, en ook met Lu Van Orshoven van LUVOX en met Chris Goyvaerts ook.
FVH: Ja, dat is goed want zij zijn meer op de hoogte over de technische zaken.
DD: Bij een aantal van uw werken is er ook geluid te horen. Bijvoorbeeld Concept Video of Floating
Light. Deed u dat geluid zelf?
FVH: Nee, dat waren platen die ik nogal interessant vond omdat ik die goed vond passen bij die
dingen. Nu tegenwoordig zou ik er wel een gitaar bij monteren.
DD: Heeft u ook nog schetsen van de video-installaties die u maakte?
FVH: Het enige wat ik heb, is nog een tape. Verder heb ik er niks meer van. Ik ben ermee gestopt,
door omstandigheden. Ik had ook geen materiaal meer om mee te werken. Plus, er was een grote
evolutie van het materiaal an sich. Dat was veel beter, maar ook veel duurder én complexer. Dat
vond ik zo fijn aan die eerste video’s: dat kon je direct zien. Dat vond ik wel tof: bij die Open Reel kon
je zelf draaien met je vinger: voor of achteruit. Nu zit dan in een kastje en kun je er niet meer aan,
dat is de evolutie.
DD: Ook in ‘81 heeft u installaties getoond in Maastricht, op de academie Jan Van Eyck. Kan u hier
iets meer over vertellen?
FVH: Dat ging over licht toen, ik heb dan gewoon video’s geprojecteerd, geloof ik. Maar ik was
eigenlijk al met andere dingen bezig. Ik heb daar een tentoonstelling gedaan die over licht ging: ik
heb neonbuizen laten plooien en in die neonbuizen heb ik een tekst geschreven. Maar eigenlijk was
ik weer met schilderen bezig.
EW: Als u die video’s opstuurde, gaf u dan ook instructies van hoe dat dan moet worden
afgespeeld of geïnstalleerd?
FVH: Soms wel. Ik had ooit een project gedaan, dan was er zo een monitorscherm. In het midden
had ik een spiegel geplaatst, met zowel links als rechts een neon. Daar moesten we natuurlijk een
beetje uitleg voor geven, over hoe ze dat moesten installeren. Maar dat was meer Chris Goyvaerts,
die deze technische dingen deed.
SR: We hebben ook gezien dat er soms verschillende versies zijn van werken. Er is Concept PubliArt 1 uit ‘78 en Concept Publi-Art 2 uit ‘79. Klopt dat het dat het ene in ‘78, in samenwerking met
RTBF werd gemaakt en de tweede in 7’9 met Continental Video, of is het juist andersom?
FVH: Ik denk dat het juist andersom is. Eigenlijk is dat wat ik net vertelde, ik maakte eerst een schets
thuis, een eerste probeersel. Met de uitnodiging om naar Luik te komen hebben ze het veel
professioneler aangepakt.
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SR: En dan hebben we ook ergens de titel teruggevonden: Trois Pièces waar dat dan Videotape,
Concept-Video Hommage à Picasso en Twins onderzit. Noemt de versie van videografie dan Trois
Pièces of was dat gewoon een verzameltitel die ooit is gebruikt?
FVH: Dat is een verzameltitel. Daar staat ook op videotape ‘78, ‘77 en ‘79. Nu weet ik niet of deze
van Luik is of dat dat een andere is. Dat weet ik niet meer.
SR: Van Videotape bijvoorbeeld heb ik ergens gevonden dat er een versie in 1977 is gemaakt. Dan
een bewerkte versie in 7’8 en dan heb je de versie van RTBF en daar stond 1980 bij, maar dat zal
dan 1979 zijn?
FVH: Nee, nee dat is 1980.
SR: En dan van Monitor, daar hebben we ook twee versies van teruggevonden.
FVH: Daarvan heb ik er ook een thuis gemaakt, ja. Eén bij mij thuis en die andere is dan van Luik.
SR: In het ICC heb ik ook een referentie gevonden naar een werk in 1977. Het is een reportage van
een vernissage?
DD: Volgens mij was dat de performance van Do you like my body? ( als uitgebreide versie van Do
you like Body Art?, n.v.d.r.) Ik vond terug dat dat met Daniël Weinberger, Alain Matthijsses, Greta
Matthijs, Dennis Dennys was?
FVH: En Ambach ook. De broer van Paul Ambach, die vroeger concerten organiseerde in Antwerpen.
Zijn broer speelde in een groepje en die was er ook bij. Dat was een vernissage met tekeningen van
mij. Toen was dat een beetje in de mode om performance te doen. Dat heeft maar eventjes
geduurd, Do You Like Body Art?
SR: Dus dan is die video van de vernissage in het I.C.C. meer een document en Do You LIke Body
Art? kunnen we dan beschouwen als een videowerk?
FVH: Ja, als een video an sich. Dat is gewoon een sfeerschepping van die vernissage, volgens mij. Ik
denk niet dat ik dat ooit gezien heb.
DD: En wie deed de performance?
FVH: Daniël Weinberger. Hij was er met z’n groepje, die hebben opgetreden, daarna was het mijn
beurt, dan weer aan hen enzovoorts. Het was fun.
DD: En hoe was u op het idee gekomen voor die gewichten?
FVH: Het idee? Omdat ik toen in die tijd begon met gewichten heffen en fitness. (lacht)
SR: Dan hebben we ook nog het werk Body Landscape teruggevonden uit 1977. Dat was ook
opgenomen in de studio van I.C.C. met medewerking van Marleen Gooien. Maar het zit niet in het
archief van het I.C.C. Herinnert u zich nog wat dat precies was?
FVH: Ja, dat is mijn vrouw. Dus we hadden een film opgenomen van mijn vrouw die zichzelf
uitkleedt, tot hier zo. Daarna hebben we die film geprojecteerd op haar als ze al naakt was.
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DD: Oké, dus dit is de video die achteraf op haar geprojecteerd is.
FVH: En dat hebben we dan terug gedaan op de R.T.B.F.
SR: En dan hebben we ook Exploding TL teruggevonden uit ‘77, ook opgenomen in Antwerpe, in
slow motion, samen met Chris Goyvaerts?
FVH: Daar weet ik niks meer van.
SR: En dan ook nog een titel Wandelend in de Rudolfstraat, 1977. Een opname te Antwerpen met
Dennis Dennys door jou en Chris Goyvaerts, maar daar hebben we ook geen enkele video van
teruggevonden in het ICC.
FVH: Dat is in de tijd van die performance Do You Like Body Art? Ik woonde toen in de Rudolfstraat,
maar daar herinner ik me ook nog heel weinig van.
SR: Dan hebben we ook de titel Two People, uit 1978 ergens teruggevonden. Is dat hetzelfde, zou
dat een alternatieve titel zijn voor Twins?
FVH: Ik denk het wel ja. Ik geloof het wel.
DD: U vermeldde dat u prijzen had gewonnen. Onder andere in Locarno. Wat was die prijs?
FVH: Dat was toen in die tijd 25.000 BF geloof ik. Dat was wel welkom! Hoe die tape daar is geraakt,
weet ik ook niet. Volgens mij is dat via het I.C.C. gegaan. Flor Bex stuurde regelmatig tapes op van
kunstenaars naar festivals.
DD: Ik zag dat u voor diezelfde Publi-Art ook een opname via een motor heeft gedaan?
FVH: Ja dat is waar! Dat heb ik zelf gefilmd. Er was in het I.C.C ook een motorfreak, en ik wilde dat
eens doen: op een motor zitten en filmen. Wat er met die tape gebeurd is, weet ik niet meer. Ik
wilde daar toen iets mee gaan doen, maar dat is ook niet doorgegaan. Ik geloof dat ik die Publi-Art
ook met die motor wilde doen. Want eerst was het een stilstaand beeld, en dan wilde ik dat ook
eens ronddraaien en dan iets met gebouwen doen.
SR: We kunnen nog eens terugkomen met een aantal kopies om ze te bekijken.
FVH: Heel graag. Het is zoals een schilderij restaureren, natuurlijk, wat jullie doen. Hoe ver moet je
gaan? Wat kun je doen? Dat is precies hetzelfde.
SR: We vragen ook aan kunstenaars hoe we hun werken vandaag moeten tonen. Uiteraard werd
dat vroeger op een CRT-monitor getoond. Maar op een bepaald moment zullen die monitoren er
niet meer zijn. Stel dat we het werk zouden projecteren op een groot scherm, of heeft u bepaalde
voorwaarden?
FVH: Ik denk dus wel dat het op een klein scherm moet blijven, dat het compact moet blijven. Ik wil
het niet op een cinemascherm geprojecteerd zien. Ik denk niet dat dat werkt.
EW: En werden uw werken ooit verkocht aan verzamelaars?
FVH: Nee, eigenlijk niet. Buiten die prijzen heb ik er geen cent mee verdiend, eerlijk gezegd.
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EW: En bij andere mensen, gebeurde dat vaak dat?
FVH: Dat durf ik niet te zeggen, dat durf ik niet te zeggen. Dat weet ik niet. Toen in die tijd was het
ook zo dat mensen niet zomaar een video gingen kopen. Dat was nog not done. Het was nog altijd
schilderijen of prenten of zo.
DD: Mag ik nog eens vragen wie die Dennis Dennys was?
FVH: Hij is de man die de gewichten hief. Een hele mooie jongen, vond ik. Hij was ook een beetje een
exhibitionist. Ik had hem wel graag.
DD: Kan u misschien nog iets meer vertellen over Concept Television Room?
FVH: Dat is dat project dat ik in Knokke heb gedaan, met die plexi op de monitor zelf. Daar heb ik dat
direct op het scherm van de monitor gedaan, dus dat was ook een bewegend beeld.
DD: Maar ik vond ook andere tekeningen terug, in potlood?
FVH: Dat was voor die tentoonstelling in het ICC. Die concepttekeningen waren dat. Heb je de
catalogus niet? Daar stond die in en ook foto’s van de straat. Polaroids. Daarna heb ik met Chris
Goyvaerts door de straten gewandeld en hebben we daar een video van gemaakt.
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Rapport digitalisering archief Yellow Now
Onderzoeker: Sofie Ruysseveldt

1.

Algemeen

De onderzoeksactiviteiten in de eerste fase leverden interessant documentair materiaal op over de
pioniersjaren van de kunstenaarsfilm en –video in België. Hoewel digitalisering niet tot de scope van deze
fase behoort, werd beslist om een uitzondering te maken voor archiefmateriaal van de eerste Belgische
videomanifestatie "Propositions d'artistes pour un circuit fermé de télévision" die in 1971 door galerie
Yellow Now in Luik werd georganiseerd. Het gesloten opname- en weergavecircuit gaf de deelnemende
kunstenaars de mogelijkheid om te reflecteren over tijd en ruimte. Tegelijkertijd was het televisietoestel zelf
onderwerp van deze bedenkingen. Voor meer informatie over het belang van deze manifestatie en de
galerie: zie rapport over de galerie Yellow Now.
Zo'n tachtig kunstenaars uit o.a. België, Frankrijk, Duitsland, Nederland, Italië en de Verenigde Staten namen
deel aan dit evenement. Sommige voorstellen werden echter nooit gerealiseerd, omdat de camera en
monitor na drie dagen in panne vielen. Daarnaast bood de apparatuur ook geen mogelijkheid tot registratie.
Het enige overgebleven materiaal van deze historisch belangrijke videomanifestatie bestaat in hoofdzaak uit
deelnemersfiches met bijlagen (o.a. brieven, kaarten en enkele affiches), foto’s, brieven en een beperkt
aantal fotonegatieven. Deze documenten zijn een waardevolle bron voor kunsthistorisch onderzoek en
onderwijs, maar zijn momenteel niet beschikbaar voor consultatie. Daarom is het belangrijk dat dit privéarchief bewaard wordt in een publieke instelling zoals ARGOS. Doelstelling van de digitalisering is de
toegankelijkheid van dit documentatiemateriaal te bevorderen, de integriteit van het geheel te behouden
en toekomstig onderzoek mogelijk te maken.

2.

Methodologie
2.1. Bepalen doelstellingen

Hoofddoel van de digitalisering is de ontsluiting van het documentatiemateriaal dat momenteel in privébezit is en anders misschien verloren dreigt te gaan. De technische fiches en foto's zullen voor educatieve
en onderzoeksdoeleinden ter beschikking worden gesteld van het publiek in de mediatheek van ARGOS.
Aangezien het bronmateriaal na digitalisering terug naar de eigenaars gaat, streven we naar het meest
duidelijke, gedetailleerde en waarheidsgetrouwe beeld tijdens het scannen. Conservering is dus ook een
doelstelling ('digitise once for all purposes').
2.2. Rechten klaren
Er werd een archiverings- en conserveringscontract opgesteld om de rechten te klaren met de eigenaars
(Guy Jungblut en Andrée Blavier) van het te digitaliseren materiaal. Omdat de eigenaars Franstalig zijn,
werd het contract vertaald naar het Frans. De essentie van deze overeenkomst is dat ARGOS het archief
digitaliseert, conserveert en archiveert, maar in ruil het gedigitaliseerde archief op een beperkte manier
mag ontsluiten voor het publiek, onderwijs en onderzoek. De overeenkomst werd ondertekend op
12/06/2019. Voor een kopie van de overeenkomst: zie bijlage 1.
2.3. Materiaalanalyse en -voorbereiding
Om een zicht te krijgen op de inhoud van het archief, maakte Sofie Ruysseveldt op 1 februari 2019 een
afspraak met Guy Jungblut en Andrée Blavier. Er werd een inventaris opgemaakt van het aantal te
digitaliseren items en het formaat ervan (zie bijlage 2). Dit is een noodzakelijke stap voor het opmaken van
een lastenboek/offerteaanvraag en dit is ook de informatie op basis waarvan het digitaliseringsbedrijf een
prijsofferte maakt.
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Ter voorbereiding van het transport werden kartonnen mappen in folioformaat aangekocht. Het materiaal
werd op deze manier verpakt en gesorteerd, zodat het digitaliseringsbedrijf er gemakkelijk mee aan de slag
kon. Plastiek mapjes, paperclips, nietjes, etc. werden verwijderd en de te digitaliseren documenten werden
in de juiste volgorde in de aangekochte mappen gestoken met daarop de code voor de bestandsnaam.
2.4. Bepalen kwaliteitscriteria en keuze digitaliseringspartner
ARGOS beschikt over een jarenlange expertise m.b.t. de digitalisering van video en film, maar heeft geen
ervaring met de digitalisering van papieren documenten en foto’s. Daarom werd aan PACKED vzw,
Expertisecentrum Digitaal Erfgoed, gevraagd om hierover advies te verlenen (technische parameters,
betrouwbare subcontractors, … ). Samen met Rony Vissers werd een lastenboek/offerteaanvraag opgesteld
(zie bijlage 2). Hierin werden voor de verschillende formaten de technische parameters vastgelegd,
rekening houdend met de internationaal geldende standaarden.
Drie gespecialiseerde digitaliseringsbedrijven werden gecontacteerd voor een offerte:
d/arch digitaliseert
Coolhaven 148 C
3024 AL Rotterdam
Nederland
Telefoon: +31 (0)10 425 71 81
E-mail: darch@kapfer.nl
Website: https://www.darch.nl/
GMS digitaliseert
Edisonweg 50 D
2952 AD Alblasserdam
Nederland
Telefoon: +31 (0)78 69 31 300
E-mail: sales@gmsnl.com
Website: https://gmsnl.com/
Picturae
De Droogmakerij 12
1851 LX Heiloo
Nederland
Telefoon: +31 (0)72 53 20 444
E-mail: contact@picturae.com of I.vandenBerg@picturae.com
Website: https://picturae.com/en/
Picturae kon door de omvang van de aanvraag en de diversiteit in materiaal geen passend voorstel maken.
Voor de ontvangen offertes van d/arch en GMS: zie bijlage 3.
De kostprijs voor de digitalisering lag bij GMS een flink pak hoger dan bij d/arch, nl. 1263,24 euro.
-

d/arch: 1875,5 euro incl. BTW
GMS: 3138,74 euro incl. BTW

GMS gaf aan dat de prijsopgave beknopt werd gehouden door de beperkte omvang van de opdracht. Hun
offerte deed geen uitspraak over een groot deel van de eisen en gaf ook geen informatie over hoe ze
digitaliseren. Ook d/arch deed geen uitspraak over enkele eisen en week op een aantal punten af van wat
er werd gevraagd. Voor het digitaliseren van de negatieven en diapositieven gaf d/arch de voorkeur aan de
richtlijnen die door het Nationaal Archief in Den Haag zijn geformuleerd (“Digitisation of Photographic
Materials") i.p.v. FADGI, omdat hierin ook de targets worden beschreven. Zij gaven, in tegenstelling tot
GMS, wel aan hoe ze digitaliseren en bevestigden ook expliciet dat hun werkwijze conform een reeks
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vooropgestelde eisen zijn. Voor een gedetailleerd overzicht van de beoordeling van de ontvangen offertes:
zie bijlage 4.
Vooraleer de opdracht aan d/arch te gunnen, werden nog een aantal bijkomende vragen gesteld:
1)

2)
3)
4)

d/arch wil de Munsell Linear Grayscale in plaats van de Q13 Grayscale gebruiken. Volgens de
website 'imagingetc' is de Munsell Linear Grayscale compatibel met de Memorfoze-richtlijnen.
Maar in het document 'Richtlijnen Preservation Imaging Metamorfoze' is wel een overzicht van de
theoretische L* waarden en theoretische 8 bit pixelwaarden voor Kodak Gray Scale, maar staan die
voor de Munsell Linear Grayscale nergens vermeld. Waar vinden we een Metamorfozebelichtingstabel voor de Munsell Linear Grayscale?
In de offerte staat dat voor de kwaliteitscontrole gebruik zal worden gemaakt van Photoshop,
Imcheck en iQ Analyzer. ARGOS beschikt niet over Imcheck en iQ Analyzer, maar zal - zoals in de
offertevraag aangegeven - gebruik maken van DELTAe.
Gelieve te bevestigen dat de TIFF-bestanden Baseline TIFF uncompressed v. 6.0. zullen zijn. ARGOS
zal DPF Manager gebruiken voor controle.
Gelieve voorafgaande aan de digitalisering eerst testopnamen te maken, en die samen met de
meetwaarden ter goedkeuring door te sturen naar ARGOS.

Antwoorden d/arch:
1)

M.b.t. de Munsell versus Q13 grayscale target: waarom wij de Munsell grayscale prefereren, zijn
precies de "theoretische" waarden die Bureau Metamorfoze hanteren. De Q13 is nooit ontworpen
voor het doel waarvoor die nu wordt gebruikt. Het doel was om lithografen en drukkers een
referentie te bieden om foto's redelijk kleurgetrouw in drukwerk om te zetten.
De echte kleur- en helderheidswaarden wijken zo ver af van de theoretische waarden dat het
gebruik van de target het resultaat van de digitalisering negatief kan beïnvloeden.
De L* waarde van het donkerste vakje (vakje 19) van de Q13 kan in werkelijkheid de theoretische
waarde van vakje 18 zijn. Als we op basis van de Q13 meting onze opnamen zouden aanpassen,
zouden de donkerste partijen in afbeelding te donker worden en mogelijk "dichtlopen".
De Munsell Linear Grayscale is aanzienlijk nauwkeuriger gemaakt. De L* waarden lopen van 5 tot
95, in stapjes van 5. Vertaald in 8bits pixels waarden in een eciRGB v2 kleurruimte geeft dat het
volgende resultaat:
L*

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95

eciRGB v2 13 26 38 51 64 77 89 102 115 128 140 153 166 179 191 204 217 230 242
2)
3)
4)

Delt.ae ondersteunt de Munsell Linear Grayscale helaas niet. De target is wel uit te lezen met de
gratis software ImCheck van Image Science Associates.
De Tiff bestanden die wij leveren zijn inderdaad Baseline TIFF uncompressed v. 6.0. Ze voldoen aan
de eisen die DPF manager er aan stelt.
Vanzelfsprekend maken wij graag testopnamen, inclusief targets en meetresultaten voordat het
digitaliseringsproject wordt gestart.

Na het gunnen van de opdracht aan d/arch werden nog een aantal proefopnamen gemaakt die samen met
Rony Vissers (PACKED) werden gecheckt. De opgeleverde bestanden waren conform de gestelde eisen (niet
enkel conform de Metamorfoze Light norm, maar ook de Metamorfoze norm). Er waren twee
aandachtspunten:
1.
2.

d/arch had geen MD5-checksums meegestuurd, terwijl dat wel gevraagd was.
De originelen van twee bestanden waren net iets kleiner dan een A5 (ongeveer 0,5 centimer), en
zouden daarom eigenlijk aan 600 ppi moeten worden gedigitaliseerd.
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2.5. Kwaliteitscontrole
Na ontvangst van de gedigitaliseerde bestanden werd samen met Rony Vissers (PACKED) een
kwaliteitscontrole uitgevoerd:
– Controle op virussen
– Controle op de volledigheid van de uitgevoerde opdracht (manueel):
o Is alle materiaal terug ontvangen en gedigitaliseerd?
o Zijn alle digitale bestanden aanwezig (targets en meetresultaten, masterbestanden,
raadplegingsbestanden, … )?
o Visuele inspectie van scans op afwijkingen en andere artefacten (bv. half ingescande
pagina’s)
– Controle samenstelling van de bestandsnamen: dit is een manuele controle met als uitgangspunt
de voorschriften in het lastenboek
– Controle conformiteit digitaliseringsparameters: hiervoor werd gebruik gemaakt van de
Metamorfoze Light norm
– Controle van het gevraagde bestandsformaat
– Controle aanwezigheid van ingebedde metadata
– Controle conformiteit en integriteit van de gedigitaliseerde bestanden m.b.v. MD5-checksums:
uitsluiten van corrupte digitale bestanden en dat er bij het kopiëren iets is misgelopen
Om de scankwaliteit te controleren, werd gebruik gemaakt van door d/arch aangeleverde targets en
meetresultaten. Deze targets werden opgenomen bij de start van iedere scandag. Om te onderzoeken of
zo'n targetscan voldoet aan de Metamorfoze-normen, zijn er een aantal tools ontwikkeld. De eenvoudigste
in gebruik is Delt.ae van Picturae die controles uitvoert aan de hand van de UTT (Universal Test Target).
Voor de controle van de conformiteit met de Metamorfoze Light norm werd daarom de Delt.ae tool
gebruikt. De parameters van deze richtlijn hebben betrekking op bv. belichting, witbalans, opnameresolutie
en scherpte. Alle opgeleverde bestanden waren conform de gestelde eisen (niet enkel conform de
Metamorfoze Light norm, maar ook conform de Metamorfoze norm).
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Daarnaast werd ook Adobe Photoshop gebruikt om de conformiteit van de digitaliseringsparameters te
checken. Zo werd o.a. gekeken of de belichting egaal was en of er geen geometrische vervormingen waren.
De conformiteit van de gevraagde bestandsformaten werd voor de masters (Uncompressed Baseline TIFF
v6.0) gecheckt met DPF Manager en voor de raadplegingsbestanden (PDF/A) met VeraPDF. Alle
opgeleverde masterbestanden waren volgens DPF Manager conform met de Baseline TIFF v6.0 specificatie.
Er werden enkele errors gegeneerd, maar deze waren te wijten aan onzichtbare bestanden die mee op de
externe harde schijf werden gekopieerd (zie screenshots, bv. _ACXX.tif).
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Bij controle van de ingebede metadata werd o.a. gecheckt of de targets op dezelfde dag werden gemaakt als
de TIFF-bestanden, of ze met dezelfde camera werden gemaakt, etc. Hier konden geen onregelmatigheden
worden vastgesteld.
De bitintegriteit van de gedigitaliseerde bestanden werd gecontroleerd door middel van MD5-checksums.
d/arch leverde een csv-document met checksums aan ARGOS. Voor het herberekenen van de checksums
werd een beroep gedaan op de software Fixity. Na vergelijking van de originele checksum aangeleverd door
d/arch met deze die door Fixity werd berekend, werden geen corrupte bestanden teruggevonden.
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Bijlage 1: Archiverings- en conserveringsovereenkomst
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Bijlage 2: Lastenboek/offerteaanvraag
1. Voorwerp van de opdracht
De opdracht bestaat uit het digitaliseren van 2D-erfgoed, meer specifiek documentatie over de eerste
Belgische videomanifestatie "Propositions d'artistes pour un circuit fermé de télévision" die in 1971 door
galerie Yellow Now in Luik werd georganiseerd.
De opdrachtnemer wordt vanuit Argos aangestuurd door Sofie Ruysseveldt, collectiebeheerder, tel + 32 2
229 00 03, e-mail: sofie@argosarts.org.

2. Voorstelling van Argos, Centrum voor Kunst en Media
Argos is een in Brussel gevestigde organisatie voor kunstenaarsfilm en -video, dat landelijk een leidende rol
opneemt. Het is niet alleen het eerste centrum in België met een werking gericht op kunstenaarsfilm en video, maar ook nog steeds het centrum met de meest complete werking in dat domein. Haar expertise op
het vlak van conservering, restauratie, productie en ontsluiting is ruim erkend. Argos beheert een collectie
van ongeveer 5.000 werken. De organisatie verzorgt niet alleen de conservering en restauratie van die
werken, maar ook de presentatie ervan en de reflectie erover (via o.m. collectieonderzoek, mediatheek en
publicaties).

3. Context en doelstellingen van de opdracht
In juli 2018 startte Argos het onderzoeksproject 'Kunstenaarsfilm en -video in België in de jaren 70' in
samenwerking met een aantal academische en culturele partners (o.a. M HKA, VUB, Université de Liège en
KMSKB). Argos reconstrueert de ontstaansgeschiedenis van dit medium via uitgebreide
kunstenaarsinterviews, alsook een exhaustief literatuur- en bronnenonderzoek in relevante archieven. De
looptijd van het project is (2018-2021).
Een belangrijke drijfveer voor het onderzoek is de beperkte houdbaarheid van de videotapes en films. Het
project koppelt het kunsthistorische onderzoek dan ook aan een materiaal-technisch onderzoek. Aan de
kunstenaars wordt gevraagd op welke manier de kunstwerken vroeger werden geïnstalleerd en hoe dit
vandaag naar nieuwe afspeelapparatuur en mogelijkheden van presentatie kan worden vertaald. Het aantal
en de staat waarin de tapes zich bevinden, wordt grondig onderzocht. Zo bereidt Argos de tweede fase voor,
waarin een selectie van het teruggevonden materiaal zal worden gedigitaliseerd en gerestaureerd. In een
laatste fase wordt het onderzochte materiaal en onderzoek gecommuniceerd naar zowel een
gespecialiseerd als een breed publiek.
De onderzoeksactiviteiten die deel uitmaken van de eerste fase hebben interessant documentair materiaal
opgeleverd dat Argos nu graag wil digitaliseren, zowel in functie van presevering als ontsluiting. Het gaat om
documentatie over de eerste Belgische videomanifestatie "Propositions d'artistes pour un circuit fermé de
télévision" die in 1971 door galerie Yellow Now in Luik werd georganiseerd. Het materiaal bestaat in
hoofdzaak uit deelnemersfiches met bijlagen (o.a. brieven, kaarten en enkele affiches), foto’s, brieven en
een beperkt aantal fotonegatieven.

4. Technische omschrijving van de opdracht
De opdracht betreft grosso modo de digitalisering van het volgende diverse materiaal:
• 86 deelnemersfiches met diverse bijlagen (o.a. ongeveer bijkomende 185 pagina’s, tiental kaarten,
vijftal affiches), en ongeveer 55 foto’s in diverse formaten;
• 13 pagina’s (brieven en correspondentie) en een fotostrook;
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•

4 technische fiches, 70 pagina’s correspondentie en documentatie, 47 foto’s, 1 affiches, 4 kaarten
en 16 pochettes met fotonegatieven.

Gedetailleerde beschrijving
Code

Kunstenaars

Fiches (21 x 33 cm)

Bijlagen
(documenten,
illustraties, ... )

Foto's

ALXX

Albrecht

2 fiches (kleur) met kleine foto's erop
gekleefd

2 foto's (zwart/wit)

ALMA

Alocco,
Marcel

1 fiche (kleur)

1 pagina, envelop
Correspondentie: 3
pagina's, 1 kaart
4 pagina's, waaronder
uitgeknipte tekening
vrouw (zie bijlage 1), 1
pagina (recto verso)

ALGA

Altorjay,
Gabor
Amiard,
Bernard
Andersen,
Eric

1 fiche (zwart/wit)

1 fiche

6 pagina's (recto verso)
waarvan 1 met foto

AUWA

Aue, Walter

1 fiche

1 foto (zwart/wit)

BANI

Barbieri, Nino

1 fiche

BAIN

Barlice
International

1 fiche

6 pagina's, o.a. met
kleine foto's
opgekleefd (zie bijlage
2)
Correspondentie: 4
pagina's, 1 kaart
2 pagina's, waarvan 1
tekening (niet A4formaat) (zie bijlage 3)
Document uitgeprint
op kettingpapier met
perforaties aan de
zijkant (zie bijlage 4)

BAAM

Barnoin,
Amanda
Ben
Biga, Daniel

1 fiche (kleur)

8 pagina's, 3 aan elkaar
geplakte pagina's,
boekje met kaartje, ...
(zie bijlage 5)

3 foto's en 3 kleine
foto's (zwart/wit)

Boezem
Boltanski,
Christian
Borgeaud,
Bernard
Cagnone,
Nanni
Carrier, Dody,
Unal
Charlier
Jacques &
Delfosse,
Claude
Chartron,
Philippe

1 fiche met kleine foto's erop gekleefd
1 fiche (zwart/wit)

Clément,

1 fiche met stuk wol erop gekleeft (zie

AMBE
ANER

BEXX
BIDA

BOXX
BOCH
BOBE
CANA
CAUN
CHJA

CHPH

CLFR

1 fiche met kleine foto's erop gekleefd

2 fiches (kleur)
1 fiche (kleur)

1 fiche (zwart/wit)
1 fiche (zwart/wit)

19 pagina's, 1 kleine
pagina

1 fiche
1 fiche aan elkaar geplakt (zie bijlage 6)

1 pagina (interview
Claude Delfosse)

1 fiche

4 pagina's (waaronder
artikel recto verso)
Correspondentie: 2
pagina's (brief)
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bijlage 7)
1 fiche

DIER

Frédérique
Da Rocha
chez
Baboulène
De Boeck,
Robert
Dietman, Erik

DROT

Dressler, Otto

1 fiche met kleine foto's erop gekleefd

DUJE

Dubreuil,
Jean-François
Engels, Pieter

1 fiche (kleur)

EYHA

Eykelboom,
Hans

1 fiche

FRJO
FRBE

Frémiot, Joël
Frize, Bernard
& Alkema,
Tjeerd
Gerz, Jochen

1 fiche met kleine foto's erop gekleefd
2 fiches (zwart/wit)

DARO

DEBO

ENPI

GEJO
GILU
GOPA
GRDA
GRKL
GUGU

Giaccari,
Luciano
Goede, Paul
Graham, Dan

1 fiche
1 fiche (kleur)

1 fiche (kleur)
1 fiche (kleur)

HUDO

Huebler,
Douglas

1 fiche

KOHA

Koetsier,
hans

1 fiche (kleur)

LEJE

Le Gac, Jean

1 fiche (kleur)

LEBA

Leisgen,
Barbara &
Michaël
Lemerre

1 fiche (zwart/wit)

LEXX

Lemerre

LEJA

Lepage,
Jacques

1 fiche (kleur) met kleine foto's erop
gekleefd

LIJA

Lizène,
Jacques
Lôbach,

1 fiche

LOBE

Correspondentie:
handgeschreven brief
(3 pagina's) en 1
getypte pagina

1 fiche (zwart/wit) met kleine foto's
erop gekleefd
1 fiche (zwart/wit)

3 fiches (kleur)
1 fiche (kleur)

HOKH

Met de
handgeschreven
banner "Otto Dressler's
Kunstbesitz" (zie bijlage
8)

1 fiche (zwart/wit)

Groh, Klaus
Guben,
Günter
Hagen
Heyrman,
Hugo
Hödicke, K.H.

HAXX
HEHU

1 kleine kaart met de
hand geschreven en
recto verso

1 fiche met kleine foto's erop gekleefd
1 fiche met kleine foto's erop gekleefd

1 foto (zwart/wit)

1 pagina (recto verso)

1 foto (kleur)

1 brief (kleur), 6
pagina's
24 fotografische
documenten

1 fiche met kleine foto's erop gekleefd
3 kleine,
handgeschreven
briefjes (zie bijlage 9)
1 postkaart (kleur), 1
pagina (document), 1
flyer
1 pagina

1 foto (28 x 24 cm)

1 foto (zwart/wit)
van
videomanifestatie

6 pagina's
(documenten), 12
pagina's met foto's, 1
brief
15 pagina's (kleur)
10 foto's (zwart/wit,
18 x 24 cm)
9 pagina's

1 fiche (kleur) met uitgeknipte figuren
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Bernd
Locatelli, Ugo

opgekleefd (zie bijlage 10)
1 fiche (zwart/wit)

Maud, G.C.
Nagasawa,
Hidetoshi
Novak,
Ladislav
Nyst,
Jacques-Louis
Pane, Gina

1 fiche (kleur)
1 fiche (zwart/wit)

1 fiche (zwart/wit)

PIXX

Peiter,
Thomas
Friedrich
Heinz
Pineau

RAJU

Rahn, Jürgen

1 fiche (kleur) met kleine foto's erop
gekleefd
1 fiche

RAAR

Rainer, Arnulf

1 fiche (kleur)

RAJE

1 fiche met kleine foto's erop gekleefd

REDI

Ransonnet,
Jean-Pierre
Ravedone,
Francesco
Reick, Dieter

RIWE

Richartz, W.E.

1 fiche (kleur)

ROMA

Roquet,
Maurice
Sarkis

1 fiche

SCMA

Schroepfer,
Manfried

1 fiche

SCMA

Schwankl,
Manuela
Schweizer,
Helmut
Schwind
Sojr, Jorgen
Sorensen,
William Louis

1 fiche (kleur)

Spatola,
Adriano &
Niccolai,
Giulia
Steiger,
Dominik
Stembera,

1 fiche (zwart/wit)

Correspondentie: 4
kaarten (recto verso,
kleur), pochette met
blad erin (zie bijlage
14)
1 brief

1 fiche (kleur)

2 pagina's

1 fiche (kleur)

8 pagina's met foto

LOUG
MAGC
NAHI
NOLA
NYJA
PAGI
PETH

RAFR

SAXX

SCHE
SCXX
SOJO
SOWI

SPAD

STDO
STOE

1 fiche (zwart/wit)
2 fiches (kleur)
1 fiche (kleur)

2 foto's (zwart/wit)
1 collage (zie bijlage
11)
4 pagina's

Correspondentie: 1
pagina (kleur)

1 fiche (zwart/wit)
1 fiche

5 pagina's met daarop
uitgeknipte
krantenknipsels
gekleefd (zie bijlage 12)
1 pagina, 1 bankbiljet

1 fiche

3 foto's (zwart/wit,
verschillende
afmetingen waarvan
1 met gaten
uitgeknipt) (zie
bijlage 13)

1 foto (zwart/wit)
van
videomanifestatie
8 pagina's + 2 pagina's
met perforaties aan de
zijkant

1 fiche met kleine foto's erop gekleefd
1 fiche (kleur)
1 fiche (kleur)
1 fiche met kleine foto's erop gekleefd

8 foto's (zwart/wit)

1 foto
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Oeter
TEFR

Tesseraud,
François

1 fiche met kleine foto's erop gekleefd

THJE

Thenot, JeanPaul
Tobas,
Christian
Tress, Horst

1 fiche

TOCH
TRHO
TRGE
TRAN
ULTI

VAPE
VAGU
VARO

XOGA

Trommer,
Gerhard
Trotta,
Antonio
Ulrichs, Timm

erop gekleefd (zie
bijlage 15)
3 affiches, 1 planche
contact, 2 pagina's met
foto's

9 pagina's, affiche (zie
bijlage 16)

4 foto's (formaat 15
x 20 cm & 18 x 24
cm), 9 foto's van
een performance
(zwart/wit, formaat
14 x 20 cm)
2 foto's (zwart/wit)

1 fiche (kleur)
1 fiche (kleur) met kleine foto's erop
gekleefd
1 fiche met kleine foto's erop gekleefd

Correspondentie: 7
pagina's, 3 kaarten

1 fiche (zwart/wit)
1 fiche (kleur)

Valentiner,
Peter
Vandeloise,
Guy
Van Den
Berghe,
Roland
X-One Gallery

1 fiche (kleur)

TOTAAL
AANTAL
FICHES

86 fiches

4 pagina's
(documenten), 1
pagina met foto
2 pagina's (interview)

1 fiche (zwart/wit)
1 fiche (kleur)

Correspondentie: 5
pagina's, 3 kaarten

1 foto (zwart/wit), 1
grote foto (18 x 24
cm, zwart/wit)

o.a. ongeveer 185
pagina’s, tiental
kaarten, vijftal
affiches, …

ongeveer 55
foto’s

1 fiche (kleur)

Code

Kunstenaar

Document

ACXX
BRDA
GEJE
GOYL
KOJA

Acconci
Briers, David
Geys, Jef
Gosewitz, Y.L.
Kozslowski, Jaroslaw

KRNI

Kreutz, Nikolaus

MYFR
MOTA
POJE
UEXX

Mayröcker, Friederike
Mouraud, Tania
Poinsot, Jean-Marc
Uecker

Brief
Brief
Brief
Brief
1 pagina + fotostrook
(zwart/wit)
Correspondentie: 3
pagina's
Brief (2 pagina's)
Brief
Brief
Brief

TOTAAL

Code

Varia (niet
gespecifieerd)

CORR
DOA5
DOA4

Correspondentie
Documenten A5-formaat
Documenten A4-formaat

Raté

Fait
Refusé

Absente
Signale artistes
Raté

8 brieven (9 pagina’s;
correspondentie (3
pagina’s); 1 pagina +
fotostrook

24 pagina's
6 pagina's
40 pagina's

Nog gefinaliseerde
catalogus
videomanifestatie
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Yellow Now
ZWF1
ZWF2
ZWF3
AFYN
PROM

TFBL

TFNO

FONE

Zwart/wit foto's (13 x 18
cm)
Zwart/wit foto's (10 x 15
cm)
Zwart/wit foto's
Affiche Yellow Now
Promotiemateriaal
videomanifestatie Yellow
Now
Blanke technische fiche
videomanifestatie Yellow
Now (21 x 33 cm)
Technische fiche
videomanifestatie Yellow
Now met nota's (21 x 33
cm)
Fotonegatieven

28 foto's

TOTAAL

4 fiches, 70 pagina’s,
47 foto’s, 1 affiches,
4 kaarten en 16
pochettes met
fotonegatieven

9 foto's
10 foto's
1
2 kaarten, 2 iets grotere
kaarten
1

3

16 pochettes (zie
bijlage 17)

De digitalisering dient te gebeuren met behoud van de authentieke look en kleuren. De digitale kopieën
moeten scherp en waarheidsgetrouw zijn. Zoveel mogelijk details moeten erin worden opgenomen.
De vooropgestelde eisen volgen, met uitzondering van die voor de digitalisering van de fotonegatieven, de
1
Richtlijnen Preservation Imaging Metamorfoze (kwaliteitsniveau: Metamorfoze Light) . Voor verdere
toelichting m.b.t. de eisen en meetmethoden verwijzen we naar die richtlijnen. De vooropgestelde eisen
voor de digitalisering van de fotonegatieven volgen de FADGI Technical Guidelines for Digitizing Cultural
2
Heritage Materials - Creation of Raster Image Files (kwaliteitsniveau: 3 star) .
Eisen met betrekking tot de manipulatie
•
•

De dragers moeten worden gereproduceerd met hetzelfde toestel als datgene waarmee de
proefopnames werden gemaakt.
De personeelsleden die de reproducties maken, moeten op de hoogte zijn van de technische
kwaliteitsvereisten en specifiek het belang van de zorg en kostbaarheid van de documenten,
alsook de leesbaarheid van de tekst.

Eisen met betrekking tot de opname
•

•
•

1
2

Per pagina, kaartzijde, affiche, foto en fotonegatief wordt één individuele algemene opname
gemaakt. Er worden geen detailopnames gemaakt. Van de fotonegatieven wordt bijkomend ook
een contactvelopname gemaakt.
De keuze van het type opnameapparatuur is afgestemd op de vereisten van het origineel.
Er worden testkaarten (targets) gebruikt om de opnamekwaliteit afdoende te meten en de
apparatuur in te stellen. Bij voorkeur te gebruiken kaarten zijn:
o Digital Colorchecker SG voor meting van kleurweergave;
o QA-62-SFR-P-RP voor meting van scherpte;
o QA-2 test target voor geometrische vervorming;
o of Universal test target (UTT).
Deze testkaarten dienen niet gebruikt te worden bij de digitalisering van de fotonegatieven.
Daarvoor kan o.a. een IT8.7/1 target worden gebruikt.

Zie: https://www.metamorfoze.nl/sites/metamorfoze.nl/files/publicatie_documenten/Richtlijnen_Preservation_Imaging_Metamorfoze_1.0.pdf
Zie http://www.digitizationguidelines.gov/guidelines/FADGI%20Federal%20%20Agencies%20Digital%20Guidelines%20Initiative-2016%20Final_rev1.pdf
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•

•
•

•
•
•
•
•
•

Dagtargets: targets t.b.v. kwaliteitscontrole worden op regelmatige tijdstippen opgenomen. Er
wordt een opname gemaakt:
o Bij de start van de digitaliseringsopdracht;
o Bij inschakelen van de opnameapparatuur;
o Wanneer soft- of hardware-instellingen gewijzigd werden.
Bij elke opname wordt een Kodak Gray Scale Q13 en een Mini ColorChecker mee opgenomen.
Deze kaarten dienen niet gebruikt te worden bij de digitalisering van de fotonegatieven. In overleg
met de opdrachtgever kan besloten worden enkel dagtargets op te nemen.
De targets vertonen geen sporen van slijtage of schade die een adequate kwaliteitscontrole kan
verhinderen.
Aangezien er geen Metamorfoze-richtlijnen bestaan voor de digitalisering van fotonegatieven en
beroep wordt gedaan op de FADGI-richtlijnen, vragen we de opdrachtnemer zelf voor te stellen
hoe hij de kwaliteit en kwaliteitscontrole zal verzekeren bij de digitalisering van die
fotonegatieven, en dus welke targets hij daarbij zal gebruiken.
De opnamen van targets maken integraal deel uit van de opgeleverde bestanden om
kwaliteitscontrole mogelijk te maken (zie 5. Procedure).
De documenten (incl. de fotonegatieven) worden zo nodig stofvrij gemaakt om artefacten te
vermijden.
De gereproduceerde documenten moeten volledig en optimaal leesbaar op het beeld te zien zijn.
De achtergrond moet zwart zijn, tenzij voor dun, doorschijnend papier, dan dient een witte of
lichte achtergrond gebruikt te worden.
Het beeld moet recht worden opgenomen, met een afwijking van maximaal 0.5°.
Beelden dienen geroteerd te worden naar realiteitswaarneming (staand of liggend).

Eisen met betrekking tot beeldkwaliteit en kleurweergave, niet van toepassing voor de digitalisering van
de fotonegatieven
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Beoordeling witbalans, belichtingstolerantie, gain modulation en ruis tot L* waarden:
o Neutralen UTT, vak 16, L* ≈ 5, (densiteit≈ 1,52)
o Q-13, vak 15, L* ≈ 19,31, (densiteit≈ 1,55)
Witbalans (kleurzweem): in 8 bit pixelwaarden mag het verschil tussen de drie RGB-kanalen
onderling niet groter zijn dan +3 en -3.
Belichtingstolerantie: ∆L* ≤2 pixels.
Gain modulation in de hoge lichten: tolerantie tussen 80 en 108%.
Ruis (standard deviation): ≤ 4 pixelwaarden voor 8 bits.
Uitlichting: maximale afwijking van 8 pixelwaarden voor 8 bits (alle originelen zijn < DIN A3).
Kleurnauwkeurigheid (cie 1976, Digital ColorChecker SG): Mean ΔE* ≤ 5, Max ΔE* ≤18.
Vereiste sampling rate:
o 300 ppi;
o Uitzondering:
! 600 ppi voor documenten die kleiner zijn dan DIN A5;
! - 150 ppi voor documenten die groter zijn dan DIN A2.
Verschil tussen claimed en obtained sampling rate: ≤2%.
Sampling efficiency, horizontaal en verticaal: ≥85%.
Contourscherpte (MTF50): ≥ 45% van het minimaal vereiste aantal lp/mm op MTF10.
Maximale modulatie: ≤ 1,05
Kleurmisregistratie (afwijkingen tussen de kleurkanalen waardoor een gekleurde rand voorkomt
langs kleurvlakken met een groot contrast): <0.50 pixel per kanaal.
Geometrische vervorming (cushion shaped, barrel shaped, skew): ≤ 2%.
Artefacten mogen niet voorkomen.

Eisen met betrekking tot beeldkwaliteit en kleurweergave, enkel van toepassing voor de digitalisering
van de fotonegatieven)
•
•
•

Vereiste sampling rate: 3.000 ppi.
Bitdiepte: 16 bits
Kleurruimte: Grey Gamma 2.2 (of, indien er kleurnegatieven zouden opduiken: Adobe 1998)
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kleur: grijstinten (of, indien er kleurnegatieven zouden opduiken: kleur)
Hoge lichten / schaduw densiteit: 245/10, + - 5
Dynamisch bereik: 3.9
Uitlichting: <3%
Kleurmisregistratie: <.50 pixel
MTF10 (10% SFR): sampling efficiëntie > 80% en SFR respons aan halve sampling frequentie < 0.3
MTF50 (50% SFR): 50% van halve sampling frequentie: [35%,75%]
Accuraatheid reproductieschaal (geometrische vervorming): <+/- 2% van AIM
Verscherping (Maximum MTF): <1.1

Eisen met betrekking tot nabewerking van de bestanden
•
•
•
•
•

•

Algemeen: nabewerking van beelden moet tot het minimum beperkt worden.
Retouches of tekenen van schade op de originele schetsen worden niet digitaal weggewerkt.
Roteren van bestanden is enkel toegestaan in veelvouden van 90°. Interpolatie is bij deze rotatie
niet toegestaan.
Materiaal mag maximaal een 0.5° scheefliggen.
Croppen is toegestaan om de niet-relevante delen van de opname te verwijderen. Er moet zó
gecropt worden dat het gehele origineel zichtbaar blijft en dat rondom het origineel minimaal 10
en maximaal 50 pixels ruimte over blijft.
Verscherpen (sharpening) van het beeld is niet toegestaan (tenzij een zeer lichte verscherping bij
de digitalisering van de fotonegatieven, zie hoger).

Eisen met betrekking tot de bestandsnamen
•
•

•

•

•

De bestandsnaam bestaat uit een basenaam en extensie.
De basenaam bevat enkel de tekens A-Z, 0-9, het koppelteken, en de underscore. De basenaam
bestaat uit een vast deel gevolgd door een variabel deel:
o Vast deel: code uit de eerste rij van de bovenstaande tabellen
! bv. VARO (voor documenten m.b.t. Van Den Berghe, Roland)
o Variabel deel: bijkomend oplopend volgnummer per document
! bv. _01 (voor de fiche m.b.t. Van Den Berghe, Roland)
ste
! bv. _02 (voor 1 bijlage bij fiche m.b.t. Van Den Berghe, Roland)
ste
! bv. _03 (voor 1 kaart in bijlage bij de fiche m.b.t. Van Den Berghe, Roland)
de
! bv. _04 (voor 2 kaart in bijlage bij de fiche m.b.t. Van Den Berghe, Roland)
de
! bv. _05 (voor 3 kaart in bijlage bij de fiche m.b.t. Van Den Berghe, Roland)
ste
! bv. _06 (voor 1 foto bij de fiche m.b.t. Van Den Berghe, Roland)
de
! bv. _07 (voor 2 foto bij de fiche m.b.t. Van Den Berghe, Roland)
Aan de basenaam wordt een oplopende nummering toegevoegd bestaande uit twee cijfers
!
bv. _01 (voor de eerste pagina van de bijlage bij de fiche m.b.t. Van Den Berghe,
Roland)
! bv. _02 (voor de tweede pagina van de bijlage bij de fiche m.b.t. Van Den Berghe,
Roland)
! bv. _03 (voor de derde pagina van de bijlage bij de fiche m.b.t. Van Den Berghe,
Roland)
! bv. _04 (voor de vierde pagina van de bijlage bij de fiche m.b.t. Van Den Berghe,
Roland)
! bv. _05 (voor de vijfde pagina van de bijlage bij de fiche m.b.t. Van Den Berghe,
Roland)
De extensie bestaat uit de gestandaardiseerde afkorting van het bestandsformaat in 3 letters.
Bestanden in het bestandsformaat TIFF krijgen achter de basenaam de extensie TIF. De extensie
wordt van de basenaam gescheiden door middel van een punt.
Voorbeelden van de volledige bestandsnaam met basenaam en extensie:
! VARO_01_01.TIF (voor de enige zijde van de fiche m.b.t. Van Den Berghe,
Roland)
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!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

VARO_02_01.TIF (voor de eerste pagina van de bijlage bij de fiche m.b.t. Van Den
Berghe, Roland)
VARO_02_02.TIF (voor de tweede pagina van de bijlage bij de fiche m.b.t. Van
Den Berghe, Roland)
VARO_02_03.TIF (voor de derde pagina van de bijlage bij de fiche m.b.t. Van Den
Berghe, Roland)
VARO_02_04.TIF (voor de vierde pagina van de bijlage bij de fiche m.b.t. Van Den
Berghe, Roland)
VARO_02_05.TIF (voor de vijfde pagina van de bijlage bij de fiche m.b.t. Van Den
Berghe, Roland)
ste
VARO_03_01 (voor de enige zijde van de 1 kaart in bijlage bij de fiche m.b.t.
Van Den Berghe, Roland)
de
VARO_04_01 (voor de enige zijde van de 2 kaart in bijlage bij de fiche m.b.t.
Van Den Berghe, Roland)
de
VARO_05_01 (voor de enige zijde van de 3 kaart in bijlage bij de fiche m.b.t.
Van Den Berghe, Roland)
ste
VARO_06_01 (voor de enige zijde van de 1 foto bij de fiche m.b.t. Van Den
Berghe, Roland)
de
VARO_07_01 (voor de enige zijde van de 2 foto bij de fiche m.b.t. Van Den
Berghe, Roland)

Eisen met betrekking tot de archiveringsbestanden
•
•
•
•

Resolutie: meestal 300 ppi, maar uitzondering: 600 ppi voor de documenten die kleiner zijn dan
DIN A5, 150 ppi voor documenten die groter zijn dan DIN A2 en 3.000 ppi voor de fotonegatieven.
Bitdiepte: 24 bits RGB (8 bits per kanaal), maar 48 bits RGB (16 bits per kanaal) voor de
gedigitaliseerde fotonegatieven.
Kleurruimte: AdobeRGB (1998), maar Grey Gamma 2.2 voor de gedigitaliseerde fotonegatieven.
Bestandsformaat archiveringsbestand: Baseline TIFF uncompressed v. 6.0.

Eisen met betrekking tot metadata
•

Volgende gegevens worden minimaal als ingebedde metadata opgenomen in de header van de
archiveringsbestanden:

Gegeven
Digitalisering
Maker (= digitaliseringsbedrijf)
Model gebruikte opname-apparatuur
Merk opname-apparatuur
Software waarmee bestand werd bewerkt
Diafragma (indien van toepassing)
ISO-waarde (indien van toepassing)
Sluitertijd (indien van toepassing)
Datum en tijdstip van creatie van de opname
Datum en tijdstip van creatie van het digitale bestand

Tiff tag

Tiff label

315
272
271
305
33437
34855
33434
36867
306

Artist
Model
Make
Software
Fnumber
ISOSpeedRatings
ExposureTime
DateTimeOriginal
DateTime

48321
259
273
279
278
257
256
274
282

ImageByteCount
Compression
StripsOffset
StripByteCounts
RowsPerStrip
ImageLength
ImageWidth
Orientation
Xresolution

Formaat
Bestandsformaat
Bestandsomvang
Compressie
Datasegmenten

Hoogte
Breedte
Oriëntatie
Resolutie
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283
296
284
277
258
262
34675

Bitdiepte

Kleurruimte

•

Yresolution
ResolutionUnit
PlanarConfiguration
SamplesPerPixel
BitsPerSample
PhotometricInterpretation
InterColorProfile

Bij elke batch wordt een CSV-bestand geleverd (UTF-8 codering) met daarin van elk bestand
volgende gegevens:
o Bestandsnaam;
o MD5-checksum van het archiveringsbestand;
o Het netwerkpad van elk archiveringsbestand (vanaf root);

Bestandsnaam archiveringsbestand
VARO_01_01.TIF
…

MD5-checksum archiveringsbestand
3c32c6caaf7432b1f1e01f8167df2154
…

Netwerkpad
/VARO_01_01.TIF
…

Eisen met betrekking van de raadplegingsbestanden
•
•

Er dient één raadplegingsbestand te worden aangeleverd per kunstenaar/rij uit de gedetailleerde
beschrijving.
Bestandsformaat raadplegingsbestand: PDF/A.

5. Procedure
Locatie
De originelen worden gedigitaliseerd op locatie bij de opdrachtnemer.
Transportvoorwaarden
•
•

•

Vóór het transport wordt een ontvangstbewijs opgemaakt en ondertekend. Dit document dient ter
controle bij het ophalen en terugbrengen van de originelen.
Transport heen en terug wordt verzorgd door de opdrachtnemer, met inachtneming van volgende
richtlijnen:
o Het transport dient op zo’n manier georganiseerd te worden dat de integriteit van de
stukken gegarandeerd blijft.
o De chauffeur laat de wagen nooit onbeheerd achter en stopt niet om te tanken of
boodschappen te doen. De objecten blijven enkel tijdens de rit in de wagen, en worden na
aankomst zo snel mogelijk uit de wagen gehaald en op een veilige plaats bij het
digitaliseringsbedrijf opgeborgen.
Indien het digitaliseringsbedrijf het transport niet kan verzorgen met deze garanties, dan dient dit
gemeld te worden in de offerte.

Behandeling van het te digitaliseren materiaal
•

•
•

Het materiaal moet met schone blote handen worden gemanipuleerd zonder gebruik te maken
van handschoenen. Bij het verwerken van fotografisch materiaal zijn wel katoenen handschoenen
aanbevolen. Manipulatie voor digitalisering moet zeer voorzichtig gebeuren opdat er geen schade
toegebracht wordt. Vermijd het onnodig manipuleren van originelen.
Het digitaliseringsbedrijf garandeert te werken in beveiligde, schone en stofvrije werkruimten.
Na het digitaliseren worden de originelen zo snel mogelijk weer in de originele staat gebracht en in
de originele verpakkingen opgeborgen.
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•
•

De originelen mogen nooit in aanraking komen met water of andere solventen. Occasioneel stof
mag verwijderd worden met een afgerond penseel van eekhoornhaar.
Het digitaliseringsbedrijf beschermt de originelen tegen schommelingen in temperatuur en
relatieve vochtigheid, en onnodige blootstelling aan licht.

Verzekering
Tijdens de behandeling, transport en verblijf bij de opdrachtnemer moet het te digitaliseren materiaal
voldoende verzekerd zijn. Het is de verantwoordelijkheid van de opdrachtnemer om die verzekering te
voorzien vanaf het moment dat het te digitaliseren materiaal de werkruimte van Argos verlaat, tot het
moment dat het weer is teruggebracht. De verzekeringswaarde zal later worden meegedeeld aan de
opdrachtnemer.
Eigendom
Alle gedigitaliseerde stukken (in elk bestandsformaat) en de daarbij horende gegenereerde metadata blijven
eigendom van de opdrachtgever.
Rechten
•

•

•

•

•

•

De resultaten en producten die ontstaan door de uitvoering van deze opdracht worden eigendom
van het Argos, de opdrachtgever. Argos verwerft een onbeperkt, onvoorwaardelijk en exclusief
eigendomsrecht van onbeperkte duur voor de producten die resulteren uit deze opdracht.
Dit betekent dat alleen Argos of de door haar aangeduide derden adaptierecht en het
reproductierecht op de producten kunnen uitoefenen in het kader van soortgelijke opdrachten. De
resultaten van de opdracht kunnen op eender welke wijze aangewend worden voor de eigen
behoeften of de behoeften van derden, in eender welke hoedanigheid, die van de
producten/documenten gebruik wensen te maken. Dat gebeurt mits uitdrukkelijke schriftelijke
voorafgaande toestemming van de opdrachtgever.
Er wordt overeengekomen dat de prijs van de opdracht op forfaitaire en definitieve wijze is
begrepen in de vergoeding die de opdrachtnemer krijgt voor de prestaties die in dit bestek zijn
beschreven, en dat de auteur om welke reden dan ook geen bijkomende som kan eisen.
De opdrachtnemer garandeert dat hij alle auteursrechten en naburige rechten bezit op de door de
intellectuele eigendom beschermde werken die hij in het kader van deze opdracht kan realiseren
of gebruiken en garandeert Argos het vrije en volledige genot van de overgedragen rechten tegen
elke stoornis en eender welke uitwinning die hij verworven heeft met een overdracht van rechten
die identiek is aan deze overdracht.
De opdrachtnemer verbindt zich ertoe alle maatregelen te treffen, vereist om het confidentieel
karakter van de gegevens en de resultaten aangaande de uitvoering van deze overeenkomst te
doen eerbiedigen door zijn personeel, zijn onderaannemers en/of aangestelden en elke andere
persoon die er toegang toe heeft. Deze verbintenis geldt tijdens de uitvoering van deze opdracht
en erna.
De opdrachtnemer ziet af van het recht zich op zijn morele rechten te beroepen, met uitzondering
van het recht op respect voor zijn eer en reputatie.

Levering
De digitale bestanden worden op een harde schijf met ExFAT bestandsindeling bezorgd aan de
opdrachtgever (harde schijf wordt aangeleverd door de opdrachtgever). Die draagbare harde schijf wordt in
aangepaste verpakking getransporteerd.
Per batch wordt er een map gecreëerd met de archiveringsbestanden.
De namen van de mappen bevatten de digitaliseringsdatum en het volgnummer van de batch. De namen
van de mappen bevatten alleen de tekens A-Z, 0-9, het koppelteken, en de underscore.
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Bij voorkeur wordt per map een tekstbestand (UTF-8 codering) geleverd met de MD5-checksums van alle
bestanden in de betreffende map.
Metadata worden ook geleverd in een afzonderlijk bestand (zie Eisen met betrekking tot metadata in de
technische omschrijving).
Elke levering gaat vergezeld van de opnamen van targets die tijdens het creëren van de digitale kopieën
werden gemaakt. De bestandsnaam van de target bevat de datum van opname, het type target en het type
opname-apparatuur (bij voorkeur conform de Metamorfoze-richtlijn). De ingebedde metadata van de
bestanden bevatten de volgende gegevens:
Gegeven
Digitalisering
Maker (= digitaliseringsbedrijf)
Model gebruikte opname-apparatuur
Merk opname-apparatuur
Software waarmee bestand werd bewerkt
Diafragma (indien van toepassing)
ISO-waarde (indien van toepassing)
Sluitertijd (indien van toepassing)
Datum en tijdstip van creatie van de opname
Datum en tijdstip van creatie van het digitale bestand

Tiff tag

Tiff label

315
272
271
305
33437
34855
33434
36867
306

Artist
Model
Make
Software
Fnumber
ISOSpeedRatings
ExposureTime
DateTimeOriginal
DateTime

48321
259
273
279
278
257
256
274
282
283
296
284
277
258
262
34675

ImageByteCount
Compression
StripsOffset
StripByteCounts
RowsPerStrip
ImageLength
ImageWidth
Orientation
Xresolution
Yresolution
ResolutionUnit
PlanarConfiguration
SamplesPerPixel
BitsPerSample
PhotometricInterpretation
InterColorProfile

Formaat
Bestandsformaat
Bestandsomvang
Compressie
Datasegmenten

Hoogte
Breedte
Oriëntatie
Resolutie

Bitdiepte

Kleurruimte

Alle PDF/A-bestanden worden aangeleverd in één map.
De opdrachtnemer behoudt een kopie van alle data tot minstens drie maanden na de definitieve
goedkeuring van de volledige opdracht door de opdrachtgever.
Volledigheid en reproductiekwaliteit
•

•

De geleverde productie zal nauwkeurig gecontroleerd worden op basis van de specificaties in dit
lastenboek. De opdrachtnemer dient zorg te dragen voor een omvattende kwaliteits- en
volledigheidscontrole van het digitaliseringsproces en de bijbehorende gegevens (bv.
bestandsnaamgeving)
De opdrachtnemer verbindt zich ertoe de nodige kwaliteitscontroles op de gepaste momenten en
voor levering uit te voeren.

20

•

De opdrachtgever zal voor acceptatie zelf kwaliteitscontroles uitvoeren, en daarvoor beroep doen
3
op PACKED vzw, Expertisecentrum Digitaal Erfgoed . De volgende methoden en tools zullen
worden gebruikt:
Criterium
Schade originelen
Volledigheid originelen
Volledigheid opnamen
Afwezigheid van vuil en
stof, opnamekwaliteit
Bitintegriteit
Validiteit TIFF
Validiteit PDF/A
Volledigheid embedded
metadata
Eisen met betrekking tot
beeldkwaliteit

Methode/tool
Visuele controle (steekproef)
Manuele controle
Manuele controle;
vergelijking CSV-bestand
Visuele controle
Hessums
4
DPF Manager
5
veraPDF
Exiftool
Delt.ae, Adobe Photoshop,
volgens methodologie
Metamorfoze-richtlijn

Vereist
Geen schade
100%
100%
Zuivere weergave, geen
artefacten
100%
valide t.o.v. Baseline
Valide
100%
Volgens criteria

Informatievoorziening door de opdrachtnemer
•

•

De opdrachtnemer verbindt zich ertoe op vraag van de opdrachtgever voor de aanvang van de
opdracht volgende gegevens mee te delen:
o Apparatuur die voor de uitvoering van de opdracht zal worden gebruikt;
o Software die wordt gebruikt voor eventuele nabewerking en kwaliteitscontrole;
o Wijze en frequentie waarop over de voortgang van het project zal worden gerapporteerd;
o Gegevens van de contactpersoon en/of de verantwoordelijke die het project superviseert;
o De locatie (adres) van de digitalisering, aangezien de opdrachtgever in het kader van het
Topstukkendecreet van de Vlaamse overheid toelating moet krijgen om de objecten
tijdelijk buiten het grondgebied van de Vlaamse Gemeenschap te mogen brengen.
De opdrachtnemer licht toe welke maatregelen hij neemt om risico op verlies en schade tot het
minimum te beperken.

Informatievoorziening door de opdrachtgever
Bij aanvang van de opdracht voorziet de opdrachtgever volgende gegevens:
• Aard en omvang van de te digitaliseren collectie;
• Te verwerken metadata (als Excel- of CSV-bestand).

3

Zie www.packed.be.
Zie: http://dpfmanager.org/.
5
Zie: https://verapdf.org/home/.
4
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Bijlage 4: Beoordeling offertes digitaliseringsbedrijven
Vooropgestelde eisen

d/arch

GMS

Richtlijnen Preservation Imaging Metamorfoze
(kwaliteitsniveau: Metamorfoze Light)

OK

OK

Fotonegatieven volgen de FADGI Technical Guidelines
for Digitizing Cultural Heritage Materials - Creation of
Raster Image Files (kwaliteitsniveau: 3 star)

Richtlijnen Nationaal Archief

OK

Eisen met betrekking tot de manipulatie

Conform

???

De dragers moeten worden gereproduceerd met
hetzelfde toestel als datgene waarmee de
proefopnames werden gemaakt.
De personeelsleden die de reproducties maken,
moeten op de hoogte zijn van de technische
kwaliteitsvereisten en specifiek het belang van de zorg
en kostbaarheid van de documenten, alsook de
leesbaarheid van de tekst.

???

???

Eisen met betrekking tot de opname

Conform

???

Per pagina, kaartzijde, affiche, foto en fotonegatief
wordt één individuele algemene opname gemaakt. Er
worden geen detailopnames gemaakt.

OK

???

De keuze van het type opnameapparatuur is afgestemd
op de vereisten van het origineel.

OK

???

Er worden testkaarten (targets) gebruikt om de
opnamekwaliteit afdoende te meten en de apparatuur
in te stellen.
Dagtargets: targets t.b.v. kwaliteitscontrole worden op
regelmatige tijdstippen opgenomen.

OK

OK

OK

OK

Bij elke opname wordt een Kodak Gray Scale Q13 en
een Mini ColorChecker mee opgenomen. Deze kaarten
dienen niet gebruikt te worden bij de digitalisering van
de fotonegatieven.
De targets vertonen geen sporen van slijtage of schade
die een adequate kwaliteitscontrole kan verhinderen.

Munsell Linear Grayscale

OK

OK

???

Aangezien er geen Metamorfoze-richtlijnen bestaan
voor de digitalisering van fotonegatieven en beroep
doen op de FADGI-richtlijnen, vragen de
opdrachtnemer zelf voor te stellen hoe hij de kwaliteit
en kwaliteitscontrole zal verzekeren bij de digitalisering
van die fotonegatieven, en dus welke targets hij daarbij
zal gebruiken.
De opnamen van targets maken integraal deel uit van
de opgeleverde bestanden om kwaliteitscontrole
mogelijk te maken.
De documenten (incl. de fotonegatieven) worden zo
nodig stofvrij gemaakt om artefacten te vermijden.

Richtlijnen Nationaal Archief

OK

OK

OK

OK

???

De gereproduceerde documenten moeten volledig en
optimaal leesbaar op het beeld te zien zijn.

OK

???

De achtergrond moet zwart zijn, tenzij voor dun,
doorschijnend papier, dan dient een witte of lichte
achtergrond gebruikt te worden.
Het beeld moet recht worden opgenomen, met een
afwijking van maximaal 0.5°.

OK

OK

OK
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Beelden dienen geroteerd te worden naar
realiteitswaarneming (staand of liggend).

OK

???

Eisen met betrekking tot beeldkwaliteit en
kleurweergave, niet van toepassing voor de
digitalisering van de fotonegatieven
Beoordeling witbalans, belichtingstolerantie, gain
modulation en ruis tot L* waarden:

Conform

Conform

OK

OK

o Neutralen UTT, vak 16, L* ≈ 5, (densiteit≈ 1,52)

OK

OK

o Q-13, vak 15, L* ≈ 19,31, (densiteit≈ 1,55)

OK

OK

Witbalans (kleurzweem): in 8 bit pixelwaarden mag het
verschil tussen de drie RGB-kanalen onderling niet
groter zijn dan +3 en -3.
Belichtingstolerantie: ∆L* ≤2 pixels.

OK

OK

OK

OK

Gain modulation in de hoge lichten: tolerantie tussen
80 en 108%.
Ruis (standard deviation): ≤ 4 pixelwaarden voor 8 bits.

OK

OK

OK

OK

Uitlichting: maximale afwijking van 8 pixelwaarden
voor 8 bits (alle originelen zijn < DIN A3).

OK

OK

Kleurnauwkeurigheid (cie 1976, Digital ColorChecker
SG): Mean ΔE* ≤ 5, Max ΔE* ≤18.

OK

OK

Vereiste sampling rate:

OK

OK

o 300 ppi;

300 ppi; foto's 600 ppi

OK

o 600 ppi voor documenten die kleiner zijn dan DIN
A5;
o 150 ppi voor documenten die groter zijn dan DIN A2.

600 ppi

OK

300 ppi (mogelijke stitching)

OK

Verschil tussen claimed en obtained sampling rate:
≤2%.
Sampling efficiency, horizontaal en verticaal: ≥85%.

OK

OK

OK

OK

Contourscherpte (MTF50): ≥ 45% van het minimaal
vereiste aantal lp/mm op MTF10.

OK

OK

Maximale modulatie: ≤ 1,05

OK

OK

Kleurmisregistratie (afwijkingen tussen de kleurkanalen
waardoor een gekleurde rand voorkomt langs
kleurvlakken met een groot contrast): <0.50 pixel per
kanaal.
Geometrische vervorming (cushion shaped, barrel
shaped, skew): ≤ 2%.

OK

OK

OK

OK

Artefacten mogen niet voorkomen.

OK

OK

Eisen met betrekking tot beeldkwaliteit en
kleurweergave, enkel van toepassing voor de
digitalisering van de fotonegatieven)
Vereiste sampling rate: 3.000 ppi .

Niet conform

Conform

3200 ppi

OK

Bitdiepte: 16 bits

???

OK

Kleurruimte: Grey Gamma 2.2 (of, indien er
kleurnegatieven zouden opduiken: Adobe 1998)

???

OK

Kleur: grijstinten (of, indien er kleurnegatieven zouden
opduiken: kleur)

???

OK

Hoge lichten / schaduw densiteit: 245/10, + - 5

???

OK

Dynamisch bereik: 3.9

Het dynamische bereik is 3.0.

OK

Uitlichting: <3%

???

OK
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Kleurmisregistratie: <.50 pixel

A maximum deviation of ±
0.35 in both the horizontal
and the vertical direction is
permitted.

OK

MTF10 (10% SFR): sampling efficiëntie > 80% en SFR
respons aan halve sampling frequentie < 0.3

The SFR efficiency must be at
least 90% at every resolution.

OK

MTF50 (50% SFR): 50% van halve sampling frequentie:
[35%,75%]

The SFR on the 1/4 sampling
should be no less than 0.30.

OK

Accuraatheid reproductieschaal (geometrische
vervorming): <+/- 2% van AIM

???

OK

Verscherping (Maximum MTF): <1.1

OK

OK

Eisen met betrekking tot nabewerking van de
bestanden
Algemeen: nabewerking van beelden moet tot het
minimum beperkt worden.

conform

???

OK

???

Retouches of tekenen van schade op de originele
schetsen worden niet digitaal weggewerkt.

OK

???

Roteren van bestanden is enkel toegestaan in
veelvouden van 90°. Interpolatie is bij deze rotatie niet
toegestaan.
Materiaal mag maximaal een 0.5° scheef liggen.

OK

???

OK

???

Croppen is toegestaan om de niet-relevante delen van
de opname te verwijderen. Er moet zó gecropt worden
dat het gehele origineel zichtbaar blijft en dat rondom
het origineel minimaal 10 en maximaal 50 pixels ruimte
over blijft.
Verscherpen (sharpening) van het beeld is niet
toegestaan (tenzij een zeer lichte verscherping bij de
digitalisering van de fotonegatieven, zie hoger).

OK

Ja

OK

???

Eisen met betrekking tot de bestandsnamen

Conform

???

De bestandsnaam bestaat uit een basenaam en
extensie.
De basenaam bevat enkel de tekens A-Z, 0-9, het
koppelteken, en de underscore. De basenaam bestaat
uit een vast deel gevolgd door een variabel deel:

OK

???

OK

???

o Vast deel: code uit de eerste rij van de
bovenstaande tabellen
o Variabel deel: bijkomend oplopend volgnummer per
document
Aan de basenaam wordt een oplopende nummering
toegevoegd bestaande uit twee cijfers

OK

???

OK

???

OK

???

De extensie bestaat uit de gestandaardiseerde
afkorting van het bestandsformaat in 3 letters.
Bestanden in het bestandsformaat TIFF krijgen achter
de basenaam de extensie TIF. De extensie wordt van de
basenaam gescheiden door middel van een punt.

OK

???

Eisen met betrekking tot de archiveringsbestanden

???

???
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Resolutie: meestal 300 ppi, maar uitzondering: 600 ppi
voor de documenten die kleiner zijn dan DIN A5, 150
ppi voor documenten die groter zijn dan DIN A2 en
3.000 ppi voor de fotonegatieven.
Bitdiepte: 24 bits RGB (8 bits per kanaal), maar 48 bits
RGB (16 bits per kanaal) voor de gedigitaliseerde
fotonegatieven.
Kleurruimte: AdobeRGB (1998), maar Grey Gamma 2.2
voor de gedigitaliseerde fotonegatieven.

OK

Conform Metamorfoze light en
Fadgi richtlijn

??? voor negatieven

Conform Metamorfoze light en
Fadgi richtlijn

??? voor negatieven

Conform Metamorfoze light en
Fadgi richtlijn

Bestandsformaat archiveringsbestand: Baseline TIFF
uncompressed v. 6.0.

Conformiteit Baselinespecificatie voor negatieven
ontbreekt

Conformiteit Baseline-specificatie
ontbreekt

Eisen met betrekking tot metadata

Conform

???

Bepaalde gegevens worden minimaal als ingebedde
metadata opgenomen in de header van de
archiveringsbestanden (zie lijst)
Bij elke batch wordt een CSV-bestand geleverd (UTF-8
codering) met daarin van elk bestand volgende
gegevens:
o bestandsnaam;

OK

???

OK

???

OK

???

o MD5-checksum van het archiveringsbestand;

OK

???

o het netwerkpad van elk archiveringsbestand (vanaf
root);

OK

???

Eisen met betrekking van de raadplegingsbestanden

Conform

???

Er dient één raadplegingsbestand te worden
aangeleverd per kunstenaar / rij uit de gedetailleerde
beschrijving.
Bestandsformaat raadplegingsbestand: PDF/A.

OK

???

OK

Ja, PDF/A

De originelen worden gedigitaliseerd op locatie bij de
opdrachtnemer.

De collectie wordt in Brussel
opgehaald en na digitalisering
teruggebracht.

Door GMS verzorgd.

Vóór het transport wordt een ontvangstbewijs
opgemaakt en ondertekend. Dit document dient ter
controle bij het ophalen en terugbrengen van de
originelen.
Transport heen en terug wordt verzorgd door de
opdrachtnemer, met inachtneming van volgende
richtlijnen:
o Het transport dient op zo’n manier georganiseerd te
worden dat de integriteit van de stukken gegarandeerd
blijft.
o De chauffeur laat de wagen nooit onbeheerd achter
en stopt niet om te tanken of boodschappen te doen.
De objecten blijven enkel tijdens de rit in de wagen, en
worden na aankomst zo snel mogelijk uit de wagen
gehaald en op een veilige plaats bij het
digitaliseringsbedrijf opgeborgen.

???

???

???

???

???

???

Transporten worden met
eigen vervoer verzorgd en de
auto wordt in geen geval
onbeheerd gelaten in de
periode van transport.

???

Indien het digitaliseringsbedrijf het transport niet kan
verzorgen met deze garanties, dan dient dit gemeld te
worden in de offerte.

OK

OK

Procedure

Behandeling van het te digitaliseren materiaal
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Het materiaal moet met schone blote handen worden
gemanipuleerd zonder gebruik te maken van
handschoenen. Bij het verwerken van fotografisch
materiaal zijn wel katoenen handschoenen aanbevolen.
Manipulatie voor digitalisering moet zeer voorzichtig
gebeuren opdat er geen schade toegebracht wordt.
Vermijd het onnodig manipuleren van originelen.

Foto’s en negatieven worden
met poedervrije nitrile
handschoenen gehanteerd.

???

Het digitaliseringsbedrijf garandeert te werken in
beveiligde, schone en stofvrije werkruimten.

???

???

Na het digitaliseren worden de originelen zo snel
mogelijk weer in de originele staat gebracht en in de
originele verpakkingen opgeborgen.
De originelen mogen nooit in aanraking komen met
water of andere solventen. Occasioneel stof mag
verwijderd worden met een afgerond penseel van
eekhoornhaar.
Het digitaliseringsbedrijf beschermt de originelen tegen
schommelingen in temperatuur en relatieve
vochtigheid, en onnodige blootstelling aan licht.

OK

???

???

???

???

???

Verzekering

Wij zijn verzekerd voor het
transport van de stukken,
voor eventuele schade
gedurende het ver- blijf en
voor aansprakelijkheid.

???

Tijdens de behandeling, transport en verblijf bij de
opdrachtnemer moet het te digitaliseren materiaal
voldoende verzekerd zijn. Het is de
verantwoordelijkheid van de opdrachtnemer om die
verzekering te voorzien vanaf het moment dat het te
digitaliseren materiaal de werkruimte van Argus
verlaat, tot het moment dat het weer is teruggebracht.
De verzekeringswaarde is vastgesteld op [AANVULLEN]
euro per document. De totale verzekeringswaarde is
[AANVULLEN] euro.

OK

???

Eigendom

Conform

???

Alle gedigitaliseerde stukken (in elk bestandsformaat)
en de daarbij horende gegenereerde metadata blijven
eigendom van de opdrachtgever.

OK

???

Rechten

Conform

???

Levering

Conform

Externe harde schijf (aan te
leveren door ARGOS)

Info over gebruikte
apparatuur, software,
belichting, QC-tools, …

???

Volledigheid en reproductiekwaliteit
Prijs
Pluspunten

60

Inventaris*ARGOS

*

Artist&

Origin/Location&
Artist&

Title&of&the&work&

Year&

50/04*

Belgium*

Projet*de*préservation*du*sable*de*la*côte*

1973*(of*
1974?)*

Beyls*Peter*

Belgium*

Stapeling(/Regeneratie)*

1974*

Bigot*Gary*

Belgium*

Blad*papier*

1976*

Bigot*Gary*

Belgium*

Perception*vague*vidéo:*Connaissance*analytique*

1976O
1977*

Bigot*Gary*

Belgium*

Perception*vague*vidéo:Connaissance*synthétique*

1976O
1977*

Bigot*Gary*

Belgium*

Gang*

1976*

Bigot*Gary*

Belgium*

Ligne*droite,*ligne*courbe*

1975*

Bigot*Gary*

Belgium*

Métaphores*

1976*

Bigot*Gary*

Belgium*

Passage*de*1*à*2*

1976*

Bigot*Gary*

Belgium*

Perception*vague*vidéo*

1976O
1977*

Bonnemaison*Michel*

Belgium*

La*première*partie*du*Roi*Henry*IV*de*W.*Shakespeare*:*une*analogie*

1972*

Bonnemaison*Michel*

Belgium*

Le*petit*touriste*

1975*

Bonnemaison*Michel*

Belgium*

Le*plein*du*vide*

1978*

Bonnemaison*Michel*

Belgium*

Rose*de*Lima*

1975*

Bonnemaison*Michel*

Belgium*

S.A.T.S.*(Short*Airfield*for*Technical*Support)*

1976*

Bonnemaison*Michel*

Belgium*

So*Happy*

1974*

Bonnemaison*Michel*

Belgium*

Suite*

1976*

Bonnemaison*Michel*

Belgium*

Tableaux*des*Indes*galantes*

1975*

Bonnemaison*Michel*

Belgium*

Telecolor*inflammable*

1977*

Charlier*Jacques*

Belgium*

Art*&*music*/*Ecoute*de*la*musique,*Faites*de*la*musique*

1975*

Charlier*Jacques*

Belgium*

Canalisations*souterraines*

1969*

Charlier*Jacques*

Belgium*

Desperados*Music*

1979*

Charlier*Jacques*

Belgium*

Collectieve*film*voor*de*Biënnale*van*Parijs*1971*met*fragmenten*van* 1971*
Walter*Swennen,*Guy*Mees,*Leo*Josefstein,*Jacques*Charlier,*Bernd*
Lohaus,*Panamarenko**

Charlier*Jacques*

Belgium*

Rocky*Tiger*

1971*

Charlier*Jacques*

Belgium*

Roll*arount*the*plinthure*

1979*

Charlier*Jacques*

Belgium*

Terril*

1978*

Coeckelberghs*Luc*

Belgium*

140*Balletjes*

1978*

Colinet*André*

Belgium*

Ritus*

1977*

Convents*Eric/Cherica* Belgium*

Office*Baroque*

1978*

Convents*Eric/Cherica* Belgium*

Orejona*(op*weg*naar*een*ecologische*architectuur)*

1979*

Continental*Video*

Belgium*

Assenede*Midsummer*Art's*Fair*

1975*

Copers*Leo*

Belgium*

9*sculpturen*70O74*

1970O
1975*

Copers*Leo*

Belgium*

Mona*Lisa,*Mona*Leo*

1974O
1975*

Courtois*Pierre*

Belgium*

15/14**

?*

Courtois*Pierre*

Belgium*

Coupure*

1974*

Courtois*Pierre*

Belgium*

Le*troisième*age*

1975*

Courtois*Pierre*

Belgium*

Nouvelle*Décomposition/Pièce*346**

1975*

Dardenne*JeanOPierre*
et*Luc*

Belgium*

Lorsque*le*bateau*de*Léon*M.*descendit*la*Meuse*pour*la*première*
fois*

1979*

Degueldre*Claude*

Belgium*

Le*jeune*artiste*bouffe*

1974*

de*La*Casinière*Joëlle*

Belgium*

Cargadores*(version*with*soundtrack)*

1971*

de*La*Casinière*Joëlle*

Belgium*

La*première*partie*du*Roi*Henry*IV*de*W.*Shakespeare*:*une*analogie*

1972*

de*La*Casinière*Joëlle*

Belgium*

So*Happy*

1974*

de*La*Casinière*Joëlle*

Belgium*

Le*petit*touriste*

1975*

de*La*Casinière*Joëlle*

Belgium*

Rose*de*Lima*

1975*

de*La*Casinière*Joëlle*

Belgium*

Tableaux*des*Indes*galantes*

1975*

de*La*Casinière*Joëlle*

Belgium*

S.A.T.S.*(Short*Airfield*for*Technical*Support)*

1976*

de*La*Casinière*Joëlle*

Belgium*

Suite*

1976*

de*La*Casinière*Joëlle*

Belgium*

Telecolor*inflammable*

1977*

de*La*Casinière*Joëlle*

Belgium*

Le*plein*du*vide*

1978*

Delfosse*Claude*

Belgium*

See*Charlier*Jacques*

*

Deleu*Luc*

Belgium*

Dagboek*

1972*

Deleu*Luc*

Belgium*

Deleu*/*Francis*/*Vercammen*

1978*

Deleu*Luc*

Belgium*

Filmclub*Situations*

1970O
1973*

Deleu*Luc*

Belgium*

Inktpot*

1971*

Deleu*Luc*

Belgium*

Museum*voor*kapotte*kunst*

1978*

Deleu*Luc*

Belgium*

Politie*

1972O
1973*

Deleu*Luc*

Belgium*

Show*

1972*

Deprez,*Dany*

Belgium*

M.*uit*Loppem*

1975*

Deprez,*Dany*

Belgium*

Socle*du*temps*

1978*

De*Volder*Erik*

Belgium*

Regeneratie*

1974*

De*Volder*Erik*

Belgium*

Stapeling*

1974*

De*Volder*Erik*(De*Wit* Belgium*
Edith/Lehman*Boris)*

Symphonie*(See*Lehman*Boris)*

1979*

Dewaele*Daniël*

Belgium*

(Geduld)*Wachten,*Attendre,*Wait,*Warten*

1977*

Downsbrough,*Peter*

USA*

And*Align*

1976*

Downsbrough,*Peter*

USA*

A*Place*To*Be*

1977*

Downsbrough,*Peter*

USA*

The*Other*Side*

1977*

Duchateau*Hugo*

Belgium*

Relations*

1975*

Dujourie*Lili*

Belgium*

Effen*spiegel*van*een*stille*stroom*

1976*

Dujourie*Lili*

Belgium*

Enjambement*

1976*

Dujourie*Lili*

Belgium*

Hommage*à*...*I*

1972*

Dujourie*Lili*

Belgium*

Hommage*à*…*II*

1972*

Dujourie*Lili*

Belgium*

Hommage*à*…*III*

1972*

Dujourie*Lili*

Belgium*

Hommage*à*…*IV*

1972*

Dujourie*Lili*

Belgium*

Hommage*à*…*V*

1972*

Dujourie*Lili*

Belgium*

Koraal*

1978*

Dujourie*Lili*

Belgium*

Madrigaal*

1975*

Dujourie*Lili*

Belgium*

Sanguine*

1975*

Dujourie*Lili*

Belgium*

Sonnet*

1974*

Dujourie*Lili*

Belgium*

Spiegel*

1976*

Dujourie*Lili*

Belgium*

Une*tache*de*silence*

1978*

Evrard*Jacques**

Belgium*

Monsieur*Bonvoisin,*sculpteur*de*marrons*

1974*

Evrard*Jacques**

Belgium*

Vache*

1974*

Francis*Filip*

Belgium*

Deleu*/*Francis*/*Vercammen*

1978*

Francis*Filip*

Belgium*

Drie*minuten,*ringautobaan,*trekken,*roltrap,*stop*stap*stop*stap...*

1972*

Francis*Filip*

Belgium*

Filmische*snelschetsen*

1972*

Francis*Filip*

Belgium*

Filmische*snelschetsen*2*

?*(1972?)*

Francis*Filip*

Belgium*

Inktpot*

1971*

Francis*Filip*

Belgium*

Licht*&*beweging,*grand*bazaar,*regen,*lopen,*roltrap…*

1972*

Francis*Filip*

Belgium*

Oneindige*beperking,*etcetera,*40.700*x9…*

1973*

Francis*Filip*

Belgium*

Pieces*for*tumbling*woodblocks*

1975O
1977*

Francis*Filip*

Belgium*

Solo*for*tumbling*woodblocks*

1975*

Francis*Filip*

Belgium*

Superposition*

1978*

Francis*Filip*

Belgium*

SuperOSuperposition*

1978*

Francis*Filip*

Belgium*

Tentoonstelling*de*Warande*Turnhout*

1978*

Géronnez*Alain*

Belgium*

Projet*de*préservation*du*sable*de*la*côte*

1973*(of*
1974?)*

Géronnez*Alain*

Belgium*

Contrecarré*(première*version)*

1974*

Goyvaerts*Chris*

Belgium*

Lisi*

1975*

Goyvaerts*Chris*

Belgium*

The*100*images*are*in*one*second*

1979*

Groupe*Ruptz*

Belgium*

Expérience*du*présent*

1975*

Groupe*Ruptz*

Belgium*

Panorama*D'Eggishorn*

1975*

Groupe*Ruptz*

Belgium*

Tryptique**

1976*

Heyrman*Hugo*

Belgium*

Herinneren*is*het*isoleren*van*een*visueel*fragment*

1976*

Holtappels,*Heiner*

Germany*

Monotonie*(see*Boegel)*

1978*

Laub*Michel*

Belgium*

Untitled*Video*Performance*

1978*

Leisgen*Barbara*

Germany*

Sonnenlinie*

1976*

Leisgen*Barbara*

Germany*

Still*Life*

1970O
1971*

Leisgen*Michaël*

Germany*

Zie*Leisgen*Barbara*

*

Lejeune*Agnès*

Belgium*

zie*JOC*Riga*

*

Lennep*Jacques*

Belgium*

Alfred*Laoureux,*collectionneur*

1974*

Lennep*Jacques*

Belgium*

Histoire*d'un*corps*

1974*

Lennep*Jacques*

Belgium*

Madame*Paul*Six,*une*fermière*qui*a*des*lettres*

1978*

Lennep*Jacques*

Belgium*

Maquillage*de*Yves*Somville*

1979*

Lennep*Jacques*

Belgium*

Monsieur*Bonvoisin,*sculpteur*de*marrons*

1974*

Lennep*Jacques*

Belgium*

Monsieur*Ezio*Bucci,*supporter*

1974*

Lennep*Jacques*

Belgium*

Monsieur*Ezio*Bucci,*supporter*O*au*stade*

1976O
1977*

Lennep*Jacques*

Belgium*

Monsieur*Ezio*Bucci,*supporter*O*chez*le*coiffeur*

1976O
1977*

Lennep*Jacques*

Belgium*

Musée*de*l'homme*

1976O
1979*

Lennep*Jacques*

Belgium*

Paul*Van*Bosstraeten,*cultivateur*d’orchidées*

1977*

Lennep*Jacques*

Belgium*

Tania,*modèle*pour*photos*de*charme*

1979*

Lennep*Jacques*

Belgium*

Une*poussière*dans*l'oeil*

1975*

Lennep*Jacques*

Belgium*

VidéoOfil*

1976*

Lennep*Jacques*

Belgium*

Vidéo*relationnelle*(1973*O*1974)*

1973O
1974*

Lennep*Jacques*

Belgium*

Vidéo*relationnelle*(1973*O*1974):*Composition*triangulaire*

1973O
1974*

Lennep*Jacques*

Belgium*

Vidéo*relationnelle*(1973*O*1974):*Dialogue*avec*une*caméra*

1973O
1974*

Lennep*Jacques*

Belgium*

Vidéo*relationnelle*(1973*O*1974):*La*cible*

1973O
1974*

Lennep*Jacques*

Belgium*

Vidéo*relationnelle*(1973*O*1974):*L'aile*en*cage*

1973O
1974*

Lennep*Jacques*

Belgium*

Vidéo*relationnelle*(1973*O*1974):*La*poignée*de*porte*

1973O
1974*

Lennep*Jacques*

Belgium*

Vidéo*relationnelle*(1973*O*1974):*L'écran*

1973O
1974*

Lennep*Jacques*

Belgium*

Vidéo*relationnelle*(1973*O*1974):*L'escargot*

1973O
1974*

Lennep*Jacques*

Belgium*

Vidéo*relationnelle*(1973*O*1974):*Les*chaussures*

1973O
1974*

Lennep*Jacques*

Belgium*

Vidéo*relationnelle*(1973*O*1974):*Photo*

1973O
1974*

Lennep*Jacques*

Belgium*

Vidéo*relationnelle*(1973*O*1974):*Tapisserie*

1973O
1974*

Lennep*Jacques*

Belgium*

Vidéo*relationnelle*(1973*O*1974):*TV*réalisme*

1973O
1974*

Lennep*Jacques*

Belgium*

Vive*la*Peinture*

1975*

Lennep*Jacques*

Belgium*

Yves*Somville*dans*le*rôle*de*JesusOChrist*

1979*

Lizène*Jacques*

Belgium*

Caméra*à*la*hauteur*des*yeux,*du*sexe*et*des*pieds*

1971*

Lizène*Jacques*

Belgium*

Filmer*le*bas*des*murs*au*cours*d'une*longue*promenade*urbaine*

1971*

Lizène*Jacques*

Belgium*

Interruption*de*lumière*

1971*

Lizène*Jacques*

Belgium*

L'art*banlieue*(ou*la*banlieue*de*l'art)*

1979*

Lizène*Jacques*

Belgium*

La*Vie…*Camp*de*travAIE*!*O*Splatch*!*

1975*

Lizène*Jacques*

Belgium*

Quelques*séquences*d'art*sans*talent*

1979*

Lizène*Jacques*

Belgium*

Tentative*à*contraindre*le*corps*à*s'inscrire*dans*le*cadre*de*l'image*

1971*

Lizène*Jacques*

Belgium*

Tentative*d'échapper*à*la*surveillance*d'une*caméra*

1971*

Lizène*Jacques*

Belgium*

Tentative*de*dressage*d'une*caméra*

1971*

Lizène*Jacques*

Belgium*

Tentative*de*sourire*et*bas*des*murs*O*Remake*et*ReOremake*

1971O
2004*

Lizène*Jacques*

Belgium*

Travelling*sur*un*mur*

1971*

Lizène*Jacques*

Belgium*

Un*film*raté*et*barré*à*la*main,*image*par*image*

1971*

Lizène*Jacques*

Belgium*

Vidéo*graffiti*minable*

1971O
1984*

Lohaus*Bernd*

Germany/Belgium* Poets*(Binnen:*Collectieve*film*voor*de*Biënnale*van*Parijs*1971*met*
fragmenten*van*Walter*Swennen,*Guy*Mees,*Leo*Josefstein,*Jacques*
Charlier,*Bernd*Lohaus,*Panamarenko)*

1971*

Matthys*Danny*

Belgium*

2.(9+1)*Polaroid*Colour*Pictures/Prints*

1976*

Matthys*Danny*

Belgium*

9+1*Polaroid*Black*&*White*Pictures*

1977*

Matthys*Danny*

Belgium*

Building*19*Verdiepingen*

1975*

Matthys*Danny*

Belgium*

Closed*Letter*&*Number*Series*

1975*

Matthys*Danny*

Belgium*

Coupure*[left*side]*

1974*

Matthys*Danny*

Belgium*

Coupure*links*/*Coupure*rechts*

1974*

Matthys*Danny*

Belgium*

Coupure*[right*side]*

1974*

Matthys*Danny*

Belgium*

Internationale*video*manifestatie*

1977*

Matthys*Danny*

Belgium*

Lager*gelegen*weiland*

1974*

Matthys*Danny*

Belgium*

Zeedijk*KnokkeOHeist*[left*side*O*view*sea]Zeedijk*KnokkeOHeist*[left*
side*O*view*cars]/Zeedijk*KnokkeOHeist*[right*side*O*view*cars]/Zeedijk*
KnokkeOHeist*[right*side*O*view*sea]*

1973*

Matthys*Danny*

Belgium*

Prudence*van*Duyseplein*(leftOside/rightOside)*

1974*

Mees*Guy*

Belgium*

Collectieve*film*voor*de*Biënnale*van*Parijs*1971*met*fragmenten*van* 1971*
Walter*Swennen,*Guy*Mees,*Leo*Josefstein,*Jacques*Charlier,*Bernd*
Lohaus,*Panamarenko**

Mees*Guy*

Belgium*

Portretten*(16*mm)*

1971*

Mees*Guy*

Belgium*

Portretten*(6*x*4*minuten)*

1975*

Mich*Ludo*

Belgium*

Lysistrata*

1976*

Nyst*JacquesOLouis*

Belgium*

Possibilités*pour*un*écran*de*télévision*/*réflexionOémission*

1971*

Nyst*JacquesOLouis*

Belgium*

Myrtle*Beach*

1973*

Nyst*JacquesOLouis*

Belgium*

4*points*limités*

1974*

Nyst*JacquesOLouis*

Belgium*

Information*sur*la*couleur*

1974*

Nyst*JacquesOLouis*

Belgium*

La*caméra*est*reliée*au*magnétoscope*par*un*câble*de*100*mètres*

1974*

Nyst*JacquesOLouis*

Belgium*

La*clé*du*paysage*

1974*

Nyst*JacquesOLouis*

Belgium*

Lettre*ouverte*

1974*

Nyst*JacquesOLouis*

Belgium*

L'objet*

1974*

Nyst*JacquesOLouis*

Belgium*

L'Ombrelle*en*Papier*[Conférence*Vidéo]*

1974O
1977*

Nyst*JacquesOLouis*

Belgium*

Un*dimanche*aprèsOmidi*à*6h*du*soir*

1974*

Nyst*JacquesOLouis*

Belgium*

La*Boite*à*Musique*

1975*

Nyst*JacquesOLouis*

Belgium*

Le*cygne*et*son*image*

1975*

Nyst*JacquesOLouis*

Belgium*

Le*paysage*

1975*

Nyst*JacquesOLouis*

Belgium*

Le*robot*

1975*

Nyst*JacquesOLouis*

Belgium*

Le*tombeau*des*nains*

1975*

Nyst*JacquesOLouis*

Belgium*

Le*voyage*de*Christophe*Colomb*

1975*

Nyst*JacquesOLouis*

Belgium*

Un*Conseil*Consommateur*

1975*

Nyst*JacquesOLouis*

Belgium*

La*farde*aux*canards*

1976*

Nyst*JacquesOLouis*

Belgium*

L'ombrelle*descendant*un*escabeau*

1976*

Nyst*JacquesOLouis*

Belgium*

La*mort*d'une*poule*

1977*

Nyst*JacquesOLouis*

Belgium*

Revolver*

1977*

Nyst*JacquesOLouis*

Belgium*

Partition*pour*un*mouton*

1977*

Nyst*JacquesOLouis*

Belgium*

Aile*4*neige*

1978*

Panamarenko*

Belgium*

Panamarenko*1971*

1971*

Parent*Bob*

USA*

Transformations*on*a*SoHo*Street*

1973*

Riga*JeanOClaude*

Belgium*

AllerOretour*

1979*

Riga*JeanOClaude*

Belgium*

La*Passerelle*

1979*

Rommens*Rudi*

Belgium*

Wandeling*

1974*

Roquet*Maurice*

Belgium*

Stimuli*pour*un*cinéma*intérieur*

1971*

Smits*Georges*

Belgium*

The*Colour*Company*presents*a*collection*of*films*by...*(1970O1973)*

1970O
1973*

Somerlinck*Jozef*

Belgium*

Schort*

1979*

Steylaerts*Roger*

Belgium*

Lisi*

1975*

Steylaerts*Roger*

Belgium*

Office*Baroque*

1978*

Swennen*Walter*

Belgium*

Collectieve*film*voor*de*Biënnale*van*Parijs*1971*met*fragmenten*van* 1971*
Walter*Swennen,*Guy*Mees,*Leo*Josefstein,*Jacques*Charlier,*Bernd*
Lohaus,*Panamarenko*

Swennen*Walter*

Belgium*

Zonder*titel*O*Swennen*

1971*

Tuerlinckx,*Wis**

Belgium*

Et*si*on*ne*mange*pas*trop*chique*

1978*

Uytterhaegen*Carl*

Regeneratie/Stapeling*(See*Eric*De*Volder)*

1974*

Vandemortel*Christine* Belgium*

Pression*O*Déjection*

1976*

Van*Den*Boom*Raoul*

Belgium*

Compositie*I*

/*

Van*Den*Boom*Raoul*

Belgium*

Marilyn*Monroe*(see*Weinberger*Daniël)*

1976*

Van*Den*Boom*Raoul*

Belgium*

RecuperatieOReïntegratie*

1977*

Van*Es*Hubert*(Flor*
Bex)*

Belgium*

Closed*circuits*

1974*

Van*Es*Hubert*(Flor*
Bex)*

Belgium*

Experiment*for*autoOcommunication*

1975*

Van*Es*Hubert*(Flor*
Bex)*

Belgium*

SandOAction*

1974*

Van*Herck*Frank*

Belgium*

Concept*publiOart*1*

1978*

Van*Herck*Frank*

Belgium*

Concept*publiOart*2*

1979*

Van*Herck*Frank*

Belgium*

ConceptOVideo*(Hommage*à*Picasso)*

1977*

Van*Herck*Frank*

Belgium*

Do*you*like*bodyOart?*

1977*

Van*Herck*Frank*

Belgium*

Floating*light*

1978*

Van*Herck*Frank*

Belgium*

Monitor*

?*

Van*Herck*Frank*

Belgium*

Nipple*

1978*

Van*Herck*Frank*

Belgium*

Trois*pièces*

1979*

Van*Herck*Frank*

Belgium*

Twins*

1979*

Van*Herck*Frank*

Belgium*

VideoOTape*

1978*

Van*Snick*Philippe*

Belgium*

Data*

1972*

Van*Snick*Philippe*

Belgium*

Druppels*en*Koffie*

1975*

Van*Snick*Philippe*

Belgium*

Impositions*

1975*

Van*Snick*Philippe*

Belgium*

Richtingen*

1978*

Van*Snick*Philippe*

Belgium*

Scores*

1973*

Vercammen*Wout*

Belgium*

Deleu*/*Francis*/*Vercammen*

1978*

Verstockt*Mark*

Belgium*

Five*acts*on*screen*

1974*

Weinberger*Daniël*

Belgium*

Marilyn*Monroe*(See*Van*den*Boom)*

1976*

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Belgium*

Inventaris*ICC*
Artist&

Origin/Location&
Artist&

Title&of&the&work&

Year&

Abramovic*

Serbia*

Art*must*be*beautiful,*the*artist*must*be*beautiful*

1975*

Abramovic*

Serbia*

Freeing*the*voice*

1976*

Abramovic*

Serbia*

Freeing*the*memory*

1976*

Abramovic*&*Ulay*

Serbia,*German*

An*event*by*Ulay*

1976*

Abramovic*&*Ulay*

Serbia,*German*

Relation*in*Space*

1976*

Abramovic*&*Ulay*

Serbia,*German*

Talking*about*similarity*

1976*

Abramovic*&*Ulay*

Serbia,*German*

Breathing*in/Breathing*out*

1977*

Abramovic*&*Ulay*

Serbia,*German*

Imponderabilia*

1977*

Abramovic*&*Ulay*

Serbia,*German*

Expantion*in*space*

1977*

Abramovic*&*Ulay*

Serbia,*German*

Relation*in*movement*

*

Abramovic*&*Ulay*

Serbia,*German*

Relation*in*time*

1977*

Abramovic*&*Ulay*

Serbia,*German*

Light/dark*

1977*

Abramovic*&*Ulay*

Serbia,*German*

Balance*proof*

1977*

Abramovic*&*Ulay*

Serbia,*German*

AAAOAAA*

1978*

Abramovic*&*Ulay*

Serbia,*German*

Incision*

1978*

Abramovic*&*Ulay*

Serbia,*German*

Kaiserschnitt*

1978*

Abramovic*&*Ulay*

Serbia,*German*

Charged*Space*

1978*

Abramovic*&*Ulay*

Serbia,*German*

Three*

1978*

Alegre*Sarfaty,*Gretta*

Greek*

Evocative*Recollections*

1978*

Alessandro*

Belgian*

Tussen*ons*is*er*een*ander*

1976*

Askevold,*David*

Canadian*

My*Recall*of*an*Imprint*from*a*Hypothetical*Jungle*

1973*

Askevold,*David*

Canadian*

Green*Willow*for*Delaware*

1974*

Baillie,*Bruce*

American*

Mass*for*the*Dakota*Sioux*

*

Beaby,*Allan*

Canadian*

Sink*

1974*

Berkman,*Phil*

Canadian*

Demonstration*

1974*

Beuys,*Joseph*

German*

Transiberische*Bahn*

1970*

Bigot,*Gary*

Belgian*

Perception*Vague*Video*

1976*

Bigot,*Gary*

Belgian*

Blad*Papier*

1976*

Bigot,*Gary*

Belgian*

Metaphores*

1976*

Brakhage,*James*Stanley*

American*

Anticipation*of*the*Night*

*

Byars,*James*Lee*

American*

Goes*the*holy*ghost*

1975*

Byars,*James*Lee*

American*

*

*

Byars,*James*Lee*

American*

History*Tape*

1976*

Byars,*James*Lee*

American*

The*2*persons*parade*on*5th*avenue/Guggenheim*Films*

*

Byars,*James*Lee*

American*

The*100*images*in*one*second*

1979*

Byars,*James*Lee*

American*

The*play*of*death*

*

Camerlinck,*Jan*

Belgian*

Coloma*Blues*

1976*

Campbell,*Colin*

Canadian*

Hindsight*

1975*

Campbell,*Colin*

Canadian*

This*in*an*Edit,*This*is*Real,*Performance/Audience,*
Sequense*

1974*

Charlier,*Jaques*

Belgian*

La*Zone*Absolute*

1969*

Charlier,*Jaques*

Belgian*

Rocky*Tiger*

*

Coeckelberghs,*Luc*

Belgian*

140*Balletjes*

1978*

Copers,*Leo*

Belgian*

9*Sculpturen*

1970O74O
75*

Courtois,*Pierre*

Belgian*

Fossile*No.*10349*

1975*

Courtois,*Pierre*

Belgian*

Third*age*

1975*

Courtois,*Pierre*

*

Nouvelle*Decomposition,*Piece*n.346*

1975*

De*Fillipi,*Fernando*

*

Sostituzione*

1972*

De*Volder,*Erik*

Belgian*

Stapeling*

1974*

Degueldre,*Claude*

Belgian*

Le*jeune*artiste*Bouffe*

1975*

Deleu,*Luc*

Belgian*

Elektronische*open*Haard:*originele*opname*open*haard*en* 1978*
aquarium*

Deleu,*Luc;*Francis,*Filip;*
Vercammen,*Wout*

Belgian*

Superposition*

1979*

Deleu,*Luc*

Belgian*

Open*Haard*

1978*

Deleu,*Luc*

Belgian*

Aquarium*

1978*

DENMARK*

Begian*

Dead*Mutter*

1978*

Dewaele,*Daniel*

Belgian*

Wachten*

*

Dewitt,*Edith*

Belgian*

New*Years*Relations*

1977*

Dewitt,*Edith*

Belgian*

Ego*Hyperstar*

1978*

Dewitt,*Edith*

Belgian*

Une*Année*Réussie*

*

Druks,*Michael*

Israel*

Punishment*

*

Druks,*Michael*

Israel*

Test*nr.*3*(Drawing)*

1975*

Druks,*Michael*

Israel/British*

Playbox*

1975*

Duchateau,*Hugo*

Belgian*

Relations*

1975*

Dujourie,*Lili*

Belgian*

Koraal*

*

Dujourie,*Lili*

Belgian*

Madrigaal*

*

Dujourie,*Lili*

Belgian*

Hommage*a*I*

*

Dujourie,*Lili*

Belgian*

Hommage*a*II*

*

Dujourie,*Lili*

Belgian*

Hommage*a*IV*

*

Dujourie,*Lili*

Belgian*

Passion*de*L'ete*pour*Hiver*

*

Dujourie,*Lili*

Belgian*

Enjabment*

*

Dujourie,*Lili*

Belgian*

Sonnet*

*

DurOanOkin*

*

Etherogene*

1978*

Effrat,*Beni*

Israel*

Performance*ICC*

1977*

Effrat,*Beni*

Israel*

Voorbereiding*

1977*

Effrat,*Beni*

Israel*

Opname*

1977*

Effrat,*Beni*

Israel*

Opname*

1979*

Effrat,*Beni*

Israel*

Grote*bloemen*uitschilderen*

*

Effrat,*Beni*

Israel*

Opname*aan*de*Vaart*

1979*

Effrat,*Beni*

Israel*

Buiten*Opnamen*

1979*

Effrat,*Beni*

Israel*

Nieuwe*Opname*

*

Fabro,*Luciano*

Italian*

In*Questo*Modo*Autobiographica*

1972*

Fillou,*Robert*

French*

Breakfast*together*

*

Fillou,*Robert*

French*

From*Political*to*Poetical*Economy*

*

Fillou,*Robert*

French*

Porta*

*

Fillou,*Robert*

French*

Teaching*and*Learning*

*

Fillou,*Robert*

French*

Telepathic*Music*

*

Francis,*Filip*

Belgian*

Knokke*Spectrum*

1975*

Francis,*Filip*

Belgian*

Solo*for*Tumbling*Woodblocks*1*

1975*

Francis,*Filip*

Belgian*

Compilation*tape*1*

1977*

Francis,*Filip*

Belgian*

Voetgangerstunnel,*Tubling*Woodholes*ICC*

1977*

Campbell,*Colin*

Canadian*

This*is*an*edit,*This*is*real*

1974*

Graham,*Dan*

American*

Performer/Audience*Sequence*

1974*

Hall,*David*

*

This*is*a*Video*Monitor*

1974*

Harding,*Noël*

Canadian*

Birth's*Child*

1973*

Harding,*Noël*

Canadian*

Three*Works*for*Mind*Body*

1975*

Harding,*Noël*

Canadian*

Simplified*Confusion*

1976*

Heyrman,*Hugo*

Belgian*

Herrieneren*is*het*Isoleren*van*een*visueel*fragment*

*

Hill,*Gary*

American*

Rock*City*Road*

1975*

Hooykaas*&*Stansfield*

Dutch*

Labyrinth*van*Lijnen*

1978*

Ron,*Hugo*

*

Prelude*&*Liefdesdood*

1978*

Huycke*

*

Oostende*

1976*

Imai,*Norio*

*

Video*Snaps*

1975*

Imai,*Norio*

*

Braun*Tube*

1974*

Sandpiece*

1979*

Jano*(J.A.*Noskoff),*Jean*Dutrieu* Belgian*

Kazimiers,*Bendkowski*

Polish*

Relative*Image*I*

1976*

Kazimiers,*Bendkowski*

Polish*

Relative*Image*II*

1976*

Kazimiers,*Bendkowski*

Polish*

Illusion*Image*

1976*

Kazimiers,*Bendkowski*

Polish*

Division*Image*and*Sound*

*

Kazimiers,*Bendkowski*

Polish*

Exercise*II*

*

Kuppel,*Edmond*

German*

Place*de*la*Nation*

*

Kuppel,*Edmond*

German*

Demonstrationen*zur*Relativität*der*Wahrnemung*von*
Bewegung*

*

Lafontaine,*Marie*Jo*

Belgian*

Installation*tape*vertical*

1979*

Lafontaine,*Marie*Jo*

Belgian*

Installation*tape*horizontal*

1979*

Lake,*Suzy*

*

A*Natural*Way*to*Draw*

1975*

Landry,*Richard*

*

Quad*Suite*

1973*

Laub,*Michael*

Belgian*

Smile*

1978*

Leisgen,*Barbara*&*Michael*

Germany*

Der*Sonnenlinië*

1976*

Leisgen,*Barbara*&*Michael*

Germany*

Un*paysage*pres*d'Ermenoville*vu*par*une*caméra*

1976*

Lennep,*Jaques*

Belgian*

Lettres*

1978*

Lennep,*Jaques*

Belgian*

Tania*

1978*

Lennep,*Jaques*

Belgian*

Vive*La*Peinture*

1975*

Lennep,*Jaques*

Belgian*

Van*Bosstraeten*

1977*

Lennep,*Jaques*

Belgian*

Ms.*Enzio*Bucci*

1976*

Lennep,*Jaques*

Belgian*

Video*Fil*

1976*

Lennep,*Jaques*

Belgian*

Madame*Paul*Six*

1978*

Lennep,*Jaques*

Belgian*

Lennep*(deel*2)*

*

Les*Levine*

American/Irish*

Artistic*

1974*

Les*Levine*

American/Irish*

The*last*sculpture*show*

1974*

Les*Levine*

American/Irish*

Starry*nights*

1975*

Les*Levine*

American/Irish*

Mr.Abstract*

1975*

Les*Levine*

American/Irish*

Stamp*of*Approval*

*

Les*Levine*

American/Irish*

I*am*an*Artist*

1975*

Les*Levine*

American/Irish*

Greatest*Hits*

1974*

Les*Levine*

American/Irish*

House*of*Gloves*

1978*

Les*Levine*

American/Irish*

Diamond*Mind*

1977*

Les*Levine*

American/Irish*

Game*Room*

*

Les*Levine*

American/Irish*

The*Last*Art*Student*Has*Been*Eaten*

1975*

Licht,*Fred*

English/American*

Psychological*Camouflage*

1975*

Lizéne,*Jaques*

Belgian*

Caméra*à*la*hauteur*des*yeux,*du*sexe*et*des*pieds*

1971*

Lizéne,*Jaques*

Belgian*

Filmer*le*bas*des*murs*au*cours*d'une*longue*promenade*
urbaine*

1971*

Lizéne,*Jaques*

Belgian*

Interruption*de*lumiére*

1971*

Lizéne,*Jaques*

Belgian*

Quelques*séquences*d'art*sans*talent*

1979*

Lizéne,*Jaques*

Belgian*

Tentative*de*dressage*d'une*caméra*

1971*

Lizéne,*Jaques*

Belgian*

Travelling*sur*un*mur*

1971*

Lizéne,*Jaques*

Belgian*

Un*film*raté*et*barré*à*la*main,*image*par*image*

1971*

Lublin,*Lea*

Argentine/French*

Archeologie*du*Reçu*I:*Discours*sur*L'Art*

1975*

Lublin,*Lea*

Argentine/French*

Archeologie*du*Reçu*II:*Discours*sur*L'Art*

1975*

Lublin,*Lea*

Argentine/French*

Interrogations*on*Art*

1975*

Lublin,*Lea*

Argentine/French*

Maastricht*Museum*

*

Lublin,*Lea*

Argentine/French*

Maastricht*Vrijthof*

*

Marin,*Jonier*

Colombian*

Puri*Blande*

1978*

Marin,*Jonier*

Colombian*

Poemes*

1978*

Marin,*Jonier*

Colombian*

Big*&*Little*Questions*

1979*

Marroquin,*Raoul*

Colombian*

Tape*#1*ICC*

*

Marroquin,*Raoul*

Colombian*

Tape*2*

1974*

Matta*Clark,*Gordon*

American*

Office*Baroque*

1979*

Matta*Clark,*Gordon*

American*

Antwerpen*Office*Baroque*

*

Matta*Clark,*Gordon*

American*

Automation*House*

1972*

Matta*Clark,*Gordon*

American*

Clockshower*

1973*

Matta*Clark,*Gordon*

American*

City*Silvers*

1976*

Matta*Clark,*Gordon*

American*

Chinatown*Voyeur*

1971*

Matta*Clark,*Gordon*

American*

Sauna*View*

1973*

Matta*Clark,*Gordon*

American*

Splitting*

1973*

Matta*Clark,*Gordon*

American*

Bingo/ninths*

1974*

Matta*Clark,*Gordon*

American*

Jacob's*Ladder*

1977*

Matta*Clark,*Gordon*

American*

Substrait*

1976*

Matthys,*Danny*

Belgisch*

Building,*19*verd*

1975*

Matthys,*Danny*

Belgian*

9*Polaroid*pictures*

*

Mees,*Guy*

Belgian*

6x4*

1975*

Mich,*Ludo*

Belgian*

Lystrata*

1976*

Mich,*Ludo*

Belgian*

Lystrata*1*

1976*

Mich,*Ludo*

Belgian*

Lystrata*2*

1976*

Mich,*Ludo*

Belgian*

Lystrata*3*

1976*

Mich,*Ludo*

Belgian*

Lystrata*4*

1976*

Mich,*Ludo*

Belgian*

Lystrata*5*

1976*

Mich,*Ludo*

Belgian*

Lystrata*6*

1976*

Mich,*Ludo*

Belgian*

Lystrata*7*

1976*

Mich,*Ludo*

Belgian*

Lystrata*8*

1976*

Mich,*Ludo*

Belgian*

Lystrata*9*

1976*

Mich,*Ludo*

Belgian*

Lystrata*10*

1976*

Mich,*Ludo*

Belgian*

Lystrata*11*

1976*

Mich,*Ludo*

Belgian*

Lystrata*12*

1976*

Mich,*Ludo*

Belgian*

Lystrata*13*

1976*

Mich,*Ludo*

Belgian*

Lystrata*14*

1976*

Mich,*Ludo*

Belgian*

Lystrata*15*

1976*

Mich,*Ludo*

Belgian*

Lystrata*16*

1976*

Minkoff,*Gerald*

Swiss*

Six*Pieces*

1973*

Minkoff,*Gerald*

Swiss*

Chalk*Walk*

1974*

Minkoff,*Gerald*

Swiss*

Rainbow*+*and*O*

1974*

Minkoff,*Gerald*

Swiss*

Combustion,*Reflection*

1975*

Morgan,*Tony*

English*

Volcano*

1972*

Morgan,*Tony*

English*

Lash*

1972*

Morgan,*Tony*

English*

Shatter*

1972*

Morgan,*Tony*

English*

Spot*

1972*

Morgan,*Tony*

English*

Smear*

1972*

Morgan,*Tony*

English*

Squeeze*

1972*

Morgan,*Tony*

English*

Applause*

1972*

Mouwald,*Christa*

American*

Building*a*Neuclear*Thread*

*

Muntadas,*Antonio*

Spanish*

The*Skin*and*Twenty*Materials*

1972*

Muntadas,*Antonio*

Spanish*

Tactile*Recognition*of*the*Body*

1971*

Muntadas,*Antonio*

Spanish*

Subsensorial*actions*I*

1971*

Muntadas,*Antonio*

Spanish*

Actions*(Transformation,*Presion,*Two*Pulses/Two*
Heartbeats,*Friction,*Message)*

1972*

Muntadas,*Antonio*

Spanish*

Between*the*lines*

1979*

Muntadas,*Antonio*

Spanish*

The*Last*10*minutes,*Unites*States*

*

Muntadas,*Antonio*

Spanish*

The*Last*10*minutes,*Argentina*

*

Nannucci,*Maurizio*

Italian*

The*Missing*Poem*is*the*Poem*

*

Nelson,*Robert*

American*

Bleu*Shut*

*

Nyst,*Jaques*Louis*

Belgian*

L'Ombrelle*descendant*L'Escalier*

1976*

Nyst,*Jaques*Louis*

Belgian*

La*Forde*Aux*Canards*

1976*

Nyst,*Jaques*Louis*

Belgian*

Partition*Pour*un*Mouton*

1977*

Nyst,*Jaques*Louis*

Belgian*

La*Mort*D'une*Poule*

1977*

Nyst,*Jaques*Louis*

Belgian*

Revolver*

1977*

Paik,*Nam*June*

Korean*

Global*Groove*

1973*

Paik,*Nam*June*

Korean*

Fashion*Avenue*

*

Patella,*Luca*

Italian*

Reis*doorheen*Luca*Patella*

1976*

Patella,*Luca*

Italian*

Luca*Patella*

1976*

Peterson,*Sidney*

*

The*Lead*Shoes*

*

Pezold,*Friederike*

German*

Friederike*Pezold*

1978*

Piron,*Luc*

Belgian*

Bondage*Room*

1978*

Plessi,*Fabrizio*

Italian*

Antwerp*Action*

1975*

Plessi,*Fabrizio;*Kubisch,*
Christina*

Italian*

Liquid*Time*

1978*

Plessi,*Fabrizio*

Italian*

Arnhem*

*

Plessi,*Fabrizio*

Italian*

Splash!*

1977*

Renier,*Staf*

*

*

*

Ribe,*Angel;*Torres*Francese*

Spanish*

ImageOReactionOIdentity*

*

Russel,*Susan*

American*

Pissed*with*all*this*shit*

1977*

Russel,*Susan*

American*

SuzyOQ*

1977*

Russel,*Susan*

American*

Seduction*

1977*

Russel,*Susan*

American*

Tech*baby*

1977*

Russel,*Susan*

American*

Desperation*in*the*room*of*the*Hoefmaarschalk*

1978*

Rysard,*Wasko*

Polish*

Wearyness*of*my*body*

*

Rysard,*Wasko*

Polish*

Sound*Situations*

*

Schwartz,*Bucky*

Israeli*

Installation*at*the*ICC*O*Antwerp*

1978*

Smits,*George*

Belgian*

Ismopolis*

*

Smits,*George*

Belgian*

Instrument*voor*één*lied*

*

Smits,*George*

Belgian*

De*Langste*Dag*

*

Smits,*George*

Belgian*

Colour*Company*

*

Gary*W.*Smith*

*

Chopped*Meat*

*

Sosno*

French*

BRT*News:*mes*actualitees*télévisées*et*mes*publicites*

1975*

Sosno*

French*

Mes*actualitees*télévisées*et*mes*publicites*

1974*

Steele,*Lisa*

Canadian*

Birthday*Suit*O*Scars*and*Defects*

1974*

Steele,*Lisa*

Canadian*

Facing*South*

1975*

Steylaerts,*Roger;*Goyvaerts,*
Chris*

*

XPRMNT1*

1976*

Sullivan,*Françoise*

Canadian*

Droit*Debout*

*

Tardos,*Anne*

French*

Pigeons,*Mozart*and*Tardos*

1975*

Tarlo,*Relly*

Israel*

Drawing*

*

Tarlo,*Relly*

Israel*

Act*of*Transformation*

*

Tarlo,*Relly*

Israel*

Drive*into*a*Corner*

*

Tarsov,*Vincent*

Canadian*

Mayorality*campaign*in*Vancouver*

1974*

Uytterhaegen,*Carl*

*

Regeneratie*

1974*

Vandemortel,*Christine*

Belgian*

Pression*detection*

1976*

Van*de*Boom,*Raoul*

Belgian*

Recuperatie*Reïntegratie*

*

Van*de*Boom,*Raoul*

Belgian*

Composition*no.1*

*

Van*de*Boom,*Raoul*

Belgian*

Marilyn*Monroe*

*

Van*Es,*Hubert*

Belgian*

Experiments*for*autocommunication*

1975*

Van*Eycke,*Richard*

*

Blue*439*

1977*

Van*Geluwe,*Johan*

Belgian*

Hofjes*van*Eden*

*

Van*Herck,*Frank*

Belgian*

Concept*Video*

1977*

Van*Herk,*Frank*

Belgian*

VideoOtape*

1978*

Van*Herk,*Frank*

Belgian*

Twins*

*

Van*Herck,*Frank*

Belgian*

Floating*light*

*

Van*Herck,*Frank*

Belgian*

Monitor*

1978*

Van*Herck,*Frank*

Belgian*

Nipple*

*

Van*Herck,*Frank*

Belgian*

Publitape*II*

*

Van*Herck,*Frank*

Belgian*

Do*you*like*body*art?*

*

Van*Herck,*Frank*

Belgian*

Frank*van*Herck*

*

Van*Snick,*Phillippe*

Belgian*

Scores*

1973*

Vazan,*Bill*

Canadian*

Anniversaire*

1975*

Vazan,*Bill*

Canadian*

Correcting*horizontal*split*

1975*

Vazan,*Bill*

Canadian*

Souvenirs*of*ourselves*in*10*years*time*

*

Vazan,*Bill*

Canadian*

Beach*Show*

*

Vercammen,*Wout*

Belgian*

The*Making*of*Superposition*

1979*

Vercammen,*Wout*

Belgian*

Maandag,*dinsdag,*woensdag,*weekend*

1978*

Verjans,*Raf*

Belgian*

Survival*Memorial*

1976*

Werden,*Rodney*

Canadian*

I'm*Sorry*

*

*
*
*
*
*
*
*
*
*

Inventaris*Missing*Works*
Artist&

Origin/Location&
artist&

Title&of&the&work&

Year&

Artworker*Foundation*

Belgium*

10*Tons*

1975*

Bigot,*Gary*

*

Analyse*

?*

Bal,*Eduard*

*

MIDDELHEIM*20/12.8.1974*

1974*

Charlier,*Jacques*

Belgium*

Desperados*Music*

1979*

Cirque*Divers*

Belgium*

Parade*d'Ouverture*Splach*

1976O1977?*

Copers,*Leo*

Belgium*

Zeestuk*met*vuur/Marine*avec*feu*

1972*

*

*

Kraan*/*Robinet*

1972*

*

*

Enterrement*de*René*Magritte*/*Funeral*of*René*Magritte*

1971O72*

*

*

Soleil*/*Sun*

1972*

*

*

Mona*Lisa,*Mona*Leo*

1974O1975*

Courtois,*Pierre*

Belgium*

15*O14*

?*

Coquart,*Roger*

Belgium?*

Moiré*Fringes*

1975*

*

*

Permutation*of*10*Linear*Elements,*n°7*

1975*

De*Boeck,*Robert*

*

Il*est*parfois*nécessaire*de*faire*écran*à*la*caméra*

1971*

De*Breucker,*Jan*

*

Dood*

1974*

*

*

City:*ca*aussi,*c'est*Bruxelles**

1975*

*

*

Ave*Maria*

1975*

*

*

Underground*

1975*

*

*

Panem*et*circences*

1975*

De*Gobert,*Paul*

Belgium*

Souvenirs*d'une*peintre*à*Bruges*

1974*

*

*

Un*jour*en*montagne**

1974*

*

*

Paul*de*Gobert*1949?*

?*

De*Jaeger,*Stefan*

Belgium*

Le*Bain*de*Suzanne*

1978*

*

*

La*Mort*de*Narcisse*

1979*

*

*

Magritte,*premier*peintreOvidéo*

?*

*

*

Triste*Alpiniste*

1978*

*

*

Conversation*de*Jardin*

1978*

*

*

Le*Bain*de*Lucie*

1978*

*

*

VidéoOgraphiti*

1978*

*

*

Balance*de*Narcisse*

1979*

*

*

Reproductions*interdites*

?*

de*La*Casinière,*Joëlle*&*
Bonnemaison,*Michel*

Belgium*

El*Famoso*Chino*

1976*

Delcour,*Willy*

Belgium*

Montage*audioOvisuel*

?*

Deleu,*Luc*

Belgium*

Programma*1*'A'*Half*Hour*

1972*

*

*

Mobile*Medium*Architecture*Promotion*

1973*

De*Vylder,*Paul*

Belgium*

No*landscape/Contingency*

1979*

*

*

Le*Ruban*Magique*

*

*

*

Kleurenspel*

*

*

*

Met*kleuren*begon*het*

*

*

*

Een*dagelijks*wonder*

*

De*Smet,*Yves*

Belgium*

There*is*no*end**

1972*

*

*

The*light*in*my*window*

1974*

*

*

Yes*and*no*

1974*

Dewaele,*Daniël*

Belgium*

Van,*naar,*langs,*tot…*

1978*

*

*

Kunst*Tegen*Werkloosheid*/*Art*Against*Unemployment*

1979*

Dewitt,*Edith*

Belgium*

Une*Année*Réussie*

1977*

D'Hooghe,*Alain*

Belgium*

A*la*manière*de*Marcel*Duchamp*

1974*

*

*

The*Man*in*the*Street*

1975*

*

*

Marcel*Duchamp*omnipotent*

1975*

*

*

Les*Cours*du*marché*à*terme*de*la*bourse*de*Bruxelles,*un*
an,*six*mois,*quatorze*jours*et*quelques*heures*plus*tard*

1975*

*

*

Art*poubelles*

1970O1973*

*

*

Prototype*culinaire*

1972O1974*

*

*

Casino*de*l'art*d'avant*garde*

1974O1975*

*

*

Machines*elementaires/machines*alimentaires*

1973O1976*

*

*

Sur*la*route*du*tour*du*casino*

1974*

*

*

A*l'art*d'avantOgarde,*BAR*

1975*

*

*

TicTac*

1975*

Duchateau,*Hugo*

Belgium*

Variations*

1975*

Errera,*Françoise*

Belgium*

Bruxelles*

?*

Evrard,*Jacques*

Belgium*

Panorama*

1973O1974*

*

*

Zoo*

1973O1974*

Francis,*Filip*

Belgium*

Ervaring*in*tijd*en*ruimte*

1977*

*

*

Actie*grens*Aken*

1977*

*

*

Museum*Temse*

?*

*

*

Close*Up*

?*

Ghens,*Mark*

Belgium*

Screentest*for*Eurydice*

1974*

*

*

Jef*Van*Tuerenhout*

1976*

*

*

Hommage*à*George*Grard*

1978*

*

*

Pol*Mara*

1978*

*

*

Mégaton*by*Marge*

1979*

*

*

Edgar*AlIan*POE’s*“THE*FALL*0F*THE*HOUSE*0F*USHER”**

1980,*recut*
1993*or*1979?*

*

*

Jacob*Jordaens*

1978*

Géronnez,*Alain*

Belgium*

Contrecarré*(deuxième*version)*

1975*

Groupe*50/04*

Belgium*

Membre*à*membre,*glissements*et*blowOup*

1974O1975*

Groupe*TATATATA*

Belgium*

Appropriation*of*ourselves*(avec*D.*Dorazio*en*C.*
Mandigers)**

?*

Groupe*Video*Insas*

Belgium*

EXPRMTL5*O*Knocke*

?*

Heyrman,*Hugo*

Belgium*

Daily*Mirror*(frontpages),*August*11*O*September*4,*1971*

1972*

*

*

Continental*Filmtoer*

1972*

*

*

VideoOLift*

1974*

*

*

LongOGone*Rabbit*

1972*

*

*

Understanding*Media*

1972*

Incolle,*Philippe*

Belgium*

Structure*de*quatre*films*de*trente*secondes*

?*

*

*

...*sur*la*queue*d'une*souris*

1975*

Laneau*RoseOMarie*

Belgium*

La*Culture*de*la*Chicoree*

?*

Laub,*Michael*

Belgium*

Une*histoire*encore*plus*simple*

1980*

Leisgen,*Barbara*&*Michaël* Germany*(a*lot*in*
Belgium)*

The*Never*Ending*Water*

1974O1975*

*

*

Die*Ersten*365*Tage*Ausden*Leben*der*L.L.*/*The*first*365*
days*in*the*life*of*L.L.*

1973O1974*

*

*

Le*Couchemar*

1975*

*

*

Die*Teilung*des*Lichtes*

1975*

*

*

Lock*

1976*

*

*

Übungen*/*Exercises*

1972O1974*

*

*

Sonnenzeichen*/*Sun*Signs*

1973*

*

*

Un*paysage*près*d’Ermenonville*vu*par*une*caméra*

1975*

*

*

Intérieur/Extérieur*

1979*

*

*

Akustischer*Schnitt*

?*

Lennep,*Jacques*

Belgium*

Jeu*avec*un*écran*

1974*

*

*

RéOcréation*

1974*

*

*

La*peinture*moderne*

1975*

*

*

Le*Tableau*

1975*

*

*

TubeOvideo*

1975*

*

*

Le*merle*

1976*

Lizène,*Jacques*

Belgium*

Sculptures*pour*message*filmé,*caméra*et*récepteurs*TV*

1971*

*

*

Absence*de*sujet*filmé*

1971*

*

*

Banalité*Banlieu*(dramatisation*en*voix*off)*/*Banality,*
Periphery*(with*dramatisation*in*voice*off)*

1976*

*

*

Intervention*sur*la*structure*de*visite*d'une*salle*de*musée** 1971*

*

*

Personnage*essayant*d'échapper*à*la*surveillance*d'une*
caméra*

1973O1974*

*

*

Promenade*d’un*bord*à*l’autre*de*l’écran*(avec*Guy*
Jungblut)*

?*

*

*

A.G.C.T.,*filmer*le*plus*grand*nombre*de*visages*humains.*
Extrait*No*1*

1971O1972*

*

*

A.G.C.T.,*filmer*le*plus*grand*nombre*de*visages*humains.*
Extrait*No*2*(avec*Guy*Jungblut)*

1971O1972*

*

*

Quelques*facéties*médiocres*d'un*petit*maître*liégeois*
(1971O1974)*

1974*

*

*

Vie,*camp*de*travail*

1975,*remake*
1977*

*

*

Cirque*divers**

1977*

*

*

Projektie*van*1*dia*

?*

*

*

Sexes*Marionnettes*

1977*

Maillien,*Georges*

Belgium*

Un*Ete*à*Seny*77*

1977?*

*

*

Chambre*de*vision*meditative*

?*

Mass*and*Individual*
Moving*

Belgium*

Les*papillons*à*Venise*

?*

*

*

Variables*atmosphériques*Bruges*

1974*

*

*

Commercial*value*O*X*O*Rayed*

?*

Matthijs,*Danny*

Belgium*

Dubbelportret?*

1977*

Mees,*Guy*

Belgium*

Niveauverschillen*

1973*

*

*

1*2*3*

1971*

*

*

Untitled*(trap*1)*

1970*

*

*

Untitled*(trap*2)*

1970*

*

*

Water*te*water*

1970*

*

*

Portretten**

1969*

Mesmaecker,*Jacqueline*

Belgium*

Au*clair*de*télévision*O*installation*'Portulaire*en*contreOjour'* 1976*

*

*

Vol*d'Oiseaux*O*Môle*de*Zeebruges*

1978*

*

*

I*am*a*foot*fan*

1979*

*

*

Surface*de*réparation*

1979*

*

*

Les*Antipodes*

1979*

Mich,*Ludo*

Belgium*

Arthur*is*fantastic*

1970*

*

*

Lysistrata*

1976*

Nyst,*jacquesOLouis*

Belgium*

Processus*complet*d'un*homme*buvant*un*verre*d'eau*

1971*

*

*

Observation*d'une*tache*d'encre*noire*séchant*sur*un*
buvard*

1971*

Oosterlynck,*Baudouin*

Belgium*

*

*

Queeckers,*Bernard*

Belgium*

Vibrations*1*

1975*

*

*

Vibrations*2*

1975*

*

*

Vibrations*3*

1975*

*

*

Rattrapages*

1975*

*

*

Hexagone*(1)*

1976*

*

*

Hexagone*(2)*

1976*

*

*

Film*N°7*

1975*

*

*

Le*poids*de*l'écriture?*

1976?*

Rafaël,*J.E.*

*

Afterdinnersong*

1974*

Ransonnet,*JeanOPierre*

Belgium*

Parodie*d'information*TV*

1971*

*

*

JeanOPierre*Ransonnet*22.12.71*(avec*Guy*Jungblut)*

1971*

Roquet,*Maurice*

Belgium*

Proposition*de*modifier*la*nature*de*l'engagement*sensoriel* 1971*
lors*de*la*perception*de*l'information*

*

*

Concernant*le*film...*

1971*

*

*

Ostende,*le*10*avril*1972*

1972?*

Schraenen,*Guy*&*Bal,*
Edouard*

Belgium*

Middelheim*20/21O8O74,*Deel*I*+*II*

1974*

*

*

Ornithology*1*

1974*

*

*

Ornithology*2*

1974*

*

*

Ornithology*3*

1974*

Schraenen,*Guy*

Belgium*

Beaubourg*dernier*musée*

1975*

*

*

Ligne*continu*

1975*

*

*

Encoconnage*

1975*

*

*

3*minute*en*vitesse*

1976*

*

*

45*revoluciones*por*minuto*

1977*

*

*

Still*Life*

1979*

Schwind,*Jean*

Belgium*

Appropiration*de*la*totalité*des*objets*présentés*

1971*

*

*

Occupation*

1969*

*

*

Signature*de*compressions.*Action*1*

1970*

*

*

Signature*de*compressions.*Action*2*

1970*

*

*

Le*Trop*Plein*

s.d.**

*

*

Le*Vide*

s.d.**

*

*

Emballages*de*lieux.*1.*Appartement*

s.d.**

*

*

Emballages*de*lieux.*2.*Garage*

s.d.**

*

*

Saeling*I*

1970*

*

*

Saeling*II*

*

*

*

Sans*titre*

*

*

*

Appropriation*Neue*Galerie,*Aachen*(avec*Guy*Jungblut)**

1972*

*

*

Appropriation*César*

1972*

*

*

Appropriation*Rosenquist*Düsseldorf*

s.d.*

*

*

Occupation*No*2*(avec*Guy*Jungblut)**

?*

Toussaint,*Philippe*

Belgium*

Dying*N°1*

?*

Thys,*Guy*Lee*

Belgium*

Hoe*blow*ik*'n*joint*en*andere*nonsens*

*

Urbaen,*B.*

Belgium*

*

*

Vandaele,*Fred*

Belgium*

Bra*

1973*

*

*

Old*Time*Religion*

1973*

*

*

White*to*Black*

1974*

*

*

Lights*and*Sounds*

1974*

*

*

Grass*O*Sea*turning*upside*down*

1975*

Van*den*Berghe*Roland*

Belgium*

Vogelvrije*funktie*

1971*

Vandeloise,*Guy*

Belgium*

Le*Triomphe*de*l'Ego*

1971*

Vandemortel,*Christine*(=* Belgium*
Una*Maye)*

AspirationODébit*

1976*

Van*Es,*Hubert*(=*Florent*
Bex)*

Belgium*

Closed*circuit*

1974*

*

*

PsychoOfysiologisch*experiment*"SandOAction"*

1974*

*

*

Waterfire*

1975*

Van*Herck,*Frank*

Belgium*

Vernissage*I.C.C.*

1977*

*

*

Two*People*

1978*

*

*

Kruisafdoening*naar*Rubens*

1977*

*

*

Body*Landscape*

1977*

*

*

Exploding*TL*

1977*

*

*

Wandelen*in*de*Rudolfstraat*

1977*

Van*Snick,*Phillipe*

Belgium*

AutobandOVliegtuig*

1970*

Van*Tournhoudt,*JeanO
Marc*

Belgium*

Entrees*de*Maisons*et*Jardins*

?*

Van*Kerckhoven,*Annemie* Belgium*

Computer*Simulation*of*Parser*

1978*

*

*

Art*:*Science*=*Future:*Logics*(Kunst*:*Wetenschap*=*
Toekomst*:*Logica)*

1979*

Vercammen,*Wout*

Belgium*

NeoOjardinage*

1973*

*

*

Vervolgt...*

1973*

Verstockt,*Mark*

Belgium*

This*is*not*a*book*

1975*

Vranckx,*Frank*

Belgium*

Make*your*own*videotape*

1977*

*

*

Van*A2*tot*ZDF*

1978*

*

*

Project*video*akt*

1979*

Widart*Nicole*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

*

*

*

CONCLUSIE
Het cultureel-erfgoedproject “Belgische kunstenaarsfilm en –video in de jaren 70” werd opgestart
omwille van drie belangrijke redenen. Het vertrok vanuit de vaststelling dat:
a)
b)
c)

De vroege omgang met het medium weinig tot niet werd bestudeerd in België, noch op
academisch, noch op materiaal-technisch gebied;
De noodzaak van het verhaal en mechanismen achter deze vroege omgang duidelijk werd wanneer
bleek dat de eerste generatie videokunstenaars langzaam een zekere leeftijd bereikt heeft;
En dat ook de afspeelapparatuur en de materiële staat waarin de video’s en films zich bevinden
steeds fragieler wordt en/of zelfs dreigt te verdwijnen.

De eerste fase van het project, namelijk de onderzoeksfase, stelde zich tot doel om zoveel mogelijk
materiaal te verzamelen. De neerslag daarvan kon u terugvinden in de voorgaande rapporten. Hoewel
elk rapport een eigen korte conclusie heeft, wil het nergens overgaan tot een definitieve analyse. Eén
jaar tijdsbestek is te kort om zowel de grote hoeveelheid aan materiaal te verzamelen én hieraan
diepgaande analyses te koppelen. Maar het materiaal bezit zeker en vast meer dan genoeg potentieel
om tot verschillende analyses, perspectieven en verhaallijnen over het ontstaan van de kunstenaarsfilm
en –video in België te komen. Hieronder vindt u een overzicht van de voorlopige bevindingen.

Voorlopige bevindingen
a)

De vroege omgang met het medium werd weinig tot niet bestudeerd in België, noch op
academisch, noch op materiaal-technisch gebied.

In grote lijnen zien we het ‘standaardverhaal’, dat in enkele artikels al vroeg naar boven kwam,
bevestigd in het onderzoek. De twee belangrijkste geografische centra voor de nieuwe media waren
inderdaad Antwerpen, met op kop het Internationaal Cultureel Centrum (ICC), en Luik. In het ICC werd
volgens Jan Debbaut het gros van de producties aan kunstenaarsfilm en -video – zowat 80% gerealiseerd. Daarnaast bezat de R.T.C. in Luik over eigen productiemiddelen die onder meer Groupe
CAP graag gebruikte in de eerste helft de jaren 70, en waaruit het toonaangevende televisieprogramma
Vidéographie werd geboren. Ook de galerie Yellow Now komt al vroeg ere toe in de artikels over het
ontstaan van de kunstenaarsfilm en –video in België. De Propositions d’artistes pour un circuit fermé de
2
télévision die in 1971 plaatsvond in de kleine galerie van zo’n 15m , wordt genoemd als de eerste echte
videomanifestatie in België. De namen van zowel Belgische als internationale kunstenaars die fiches
indienden, is indrukwekkend. Voor meer informatie over de digitalisering van het archief van galerie
Yellow Now: zie bijlage E.
Maar het onderzoek is erin geslaagd om dat ‘standaardverhaal’ aan te vullen. Zo ontdekten we ook
andere plaatsen waar kunstenaarsfilm en –video een plek kreeg in de jaren 70, zoals bijvoorbeeld New
Reform in Aalst, Cirque Divers in Luik, videodagen in Knokke, een dia-,film- en videomanifestatie in
galerie Elsa Von Honolulu-Loringhoven in Gent, een (kortdurende) video-galerij in Brussel (Galerie du
Bailli) enzovoorts. Daarnaast kwamen kunstenaars en vele werken naar boven die nog niet gekend
waren, zoals de films van Alain D’Hooghe, Guy Schraenen, Yves De Smet, Fred Vandaele en Jean
Schwind. Ook vormen de interviews met de verschillende sleutelfiguren een belangrijke schakel in het
exhaustieve beeld dat het onderzoek heeft proberen te geven. Wat daarin opvalt, is hoe zowel de
kunstenaarsfilm als –video vaak eerder een plaats kreeg tussen verschillende andere media: niet zozeer
dat men kunst maakte was van belang, wél het idee daarachter. “Zoals een verfborstel”, vertelden
zowel Luc Deleu als Leo Copers ons.
Het internationale karakter speelde een belangrijke rol. Verschillende sprekers vertelden ons over het
scharniermoment dat de jaren 70 vormde: wanneer de lokale en de internationale kunstscène danig
met elkaar verweven waren en specialisten in een vakgebied zowat al hun collega’s ter wereld zelf
kenden en schreven per briefcorrespondentie. Flor Bex, Roger D’Hondt, Guy Jungblut of Robert
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Stéphane kenden op hun beurt Jorge Glusberg, René Berger, Raoul Marroquin, Fred Forest, Gerry
Schum, enzovoorts. In dat opzicht is het interessant dat het project aansluiting kan vinden bij het
Europese project “Emergence de l’art vidéo en Europe” (zie o.a. partners).
Meer gefocust op de afbakening en invalshoeken die vooraf bepaald waren, kwamen we ook tot
voorzichtige eerste bevindingen, hieronder hernomen uit het gedeelte “Methodologie”:
Afbakening
1.

Kunstenaarsfilm en -video als artistieke uitingen met een bewust artistieke intentie. Hierbij was
het van belang om de context te onderzoeken waarin de kunstwerken tot stand kwamen en
werden gepresenteerd. De volgende vragen en selectiecriteria werden daarbij gesteld: Gaat het
louter om registratie of documentatie? Dan viel het buiten de scope van het
onderzoeksproject. Is de status van het object in de loop van de jaren geëvolueerd van
registratie naar kunstobject? Is dit enkel op basis van de wil van de kunstenaar of is er sprake
van kunsthistorische en/of -kritische processen? Dan viel dit te herbekijken.
In het onderzoek bleek echter, zowel uit literatuur- en bronnenonderzoek, als uit het eigenlijk
film- en videomateriaal en vooral uit de interviews, dat een definitie en een geschiedenis van
kunstenaarsfilm en -video altijd een moeilijk gegeven is. Termen als videokunst, videoinstallatie, video-environment, film, kunstenaarsfilm, closed-circuit, live performance, actie,
happening en ga zo maar verder, werden in de jaren 70 erg door elkaar gebruikt. Vaak golden
hier eigen interpretaties van kunstenaars, theoretici en instituten. Denk bijvoorbeeld aan het
interview met Jacques Lennep, die in zijn interview met ons over het evenement Propositions
d’artistes pour un circuit fermé de télévision in 1971 het volgende zegt:
“Maar dat was geen video. Er werd niets opgenomen op band, het ging om een traditioneel
gesloten televisiecircuit. Een belangrijk onderscheid! Er was een grote interesse in video vanaf
1972-1973, een tijd waarin al die video’s in de hele wereld getoond werden. Voornamelijk door
het ICC, dat werkte met het CAYC in Buenos Aires (Centro de Arte y Comunicación). Maar ook in
Italië enzovoort. Er waren kunstenaars die hun films op 8 of 16 mm omzetten naar video. Ze
konden in feite profiteren van heel dat internationale netwerk, dat niet bestond voor film.
Daarmee moet je oppassen: men zegt dan ‘video 1971’ maar ik geloof er niets van, dat is
onmogelijk. Ik vind het belangrijk dat men duidelijk zegt welke techniek er gebruikt werd bij het
filmen. Want anders kan je eender wat doen. Sommige mensen zouden kunnen doen alsof ze in
1965 al met video bezig waren, als waren ze de Belgische Nam June Paik.”
Een ander interessant document aangaande deze discussie in de jaren 70, is de tekst “Video als
artistiek medium. Karakteristiek van de ‘videokunst’ in België”, die Jan Debbaut schreef voor de
Film- en Videomanifestatie Kijken & Doen in het Bonnefantenmuseum Maastricht van 11
februari tot 20 maart 1977. Deze tekst vormt één van de weinige theoretische teksten over het
medium geschreven door een Belgische theoreticus op het moment zélf en vormt daarom net
zo’n belangrijk document.
Daarnaast werden er tijdens onder meer de debatten tijdens de Open Encounters on Video,
maar ook onder kunstenaars en galeristen als Lili Dujourie, Jacques Charlier of Fernand
Spillemaeckers regelmatig over deze nieuwe media gediscussieerd. In de analyses die kunnen
volgen uit dit rapport, is het ongetwijfeld belangrijk om ook deze mondelinge geschiedenis te
incorporeren.

2.

Alle experimentele films of werken die bewust een cinematografische beeldtaal hanteren,
vielen buiten de scope van het project omwille van de aard van de organisatie en collectie van
ARGOS. Het gaat echter niet om ‘video’ als louter technisch middel. Ook 16 mm of Super 8
werden door kunstenaars als Luc Deleu of Filip Francis aangewend om ‘video’s’ te maken. Maar
hier gaat het niet om een ‘filmische’ of cinematografische beeldtaal.
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Dat betekende niet dat er (eventueel in een latere fase) geen onderzoek buiten het project
naar de relatie tussen kunstenaarsfilm en -video enerzijds en cinema anderzijds kan worden
gevoerd en/of gelinkt aan het project. Zo is er de studente Liesbeth Duvekot, die voor haar
thesis aan de VUB precies de relatie tussen film en video onderzocht op het experimentele
filmfestival EXPRMNTL 5 in Knokke in 1974.
3.

Het is opvallend dat in landen als Duitsland of de Verenigde Staten kunstenaars als
respectievelijk Wolf Vostell of Nam June Paik al eerder met het medium experimenteerden dan
de Belgische scene. Uit de eerste inventaris die ARGOS voorbereidde, kwam Jacques Charlier’s
film Canalisations Souterraines uit 1969 naar voor als het ‘eerste’ werk van Belgische oorsprong
binnen de kunstenaarsfilm en -video. Het is in dezelfde periode dat in België eveneens de Sony
Portapak zijn intrede doet. De tijdsafbakening van de inventaris werd dan ook geënt op 1969 1979. Specifieke onderzoeksthema’s die in de teksten naar voor komen, hanteerden een
ruimere tijdsmarge.
Tijdens het onderzoek is gebleken dat verschillende mogelijke tijdslijnen en tijdsreferenties
mogelijk zijn. In haar publicatie “Video Art Historicized”, schrijft Malin Hedlin Hayden:
“An issue that may be irrelevant to artists, but which is important for interpreters creating
coherent narratives, is to decide what and who is legible as a presentative of a particular
practice. Choosing the representative moments and agents defines - and hence discursively
frames - the practice(s) of video as art, yet evidently only up until the present moment. There
are not seriously different ideas of when and where - and from whom - video art began; on the
contrary, the consensus is striking.“
Die consensus ent zich op de figuur van Nam June Paik en de uitvinding en lancering van de
Sony Portapak. Hoewel in het onderzoek en de interviews ook zijn naam regelmatig naar boven
kwam, stelden we vast dat ook andere namen als inspiratiebron dienden: Andy Warhol, maar
ook Shinkichi Tajiri, een Amerikaans-Japanse beeldhouwer woonachtig in Maastricht, die
eveneens over een draagbare Portapak beschikte. Het is opmerkelijk dat zijn Portapak zowel
Guy Jungblut en Jacques Lizène in Luik als Raoul Marroquin in Maastricht aanspoorde om met
het nieuwe medium te beginnen werken. Ook de figuur van Gerry Schum betekende veel voor
het ontstaan van de kunstenaarsfilm en -video in België, onder meer voor Jacques Charlier,
Roger D’Hondt of Robert Stéphane. Analyse van dit materiaal zal aldus het ontstaan van de
kunstenaarsfilm en -video beter kunnen duiden dan het eenzijdige narratief waarover Hayden
spreekt.
Om dit eenzijdige narratief verder te onderzoeken, stelden we voorafgaand aan het onderzoek
ook een aantal invalshoeken voorop:

1.

Werden de kunstenaarsfilms en -video’s vanuit een ‘uniek’ en individueel auteursstandpunt
geconceptualiseerd? Individuele artiesten worden in de ‘canon’ vaak naar voor geschoven:
internationaal gezien Nam June Paik, maar in literatuur over de Belgische scene klinken namen
als Lili Dujourie, Jacques Louis Nyst, Jacques Charlier etc. Wat betekenden collectieven zoals
Groupe CAP, Ruptz of Groupe 50/04 voor de ontwikkeling van de kunstenaarsfilm en -video?
Over het algemeen geven de eerste resultaten een gemengd beeld, maar we zien een
duidelijke tendens naar individuele kunstenaars. Wél werd het productiemateriaal regelmatig
uitgewisseld onder kunstenaars, en speelt het vernetwerkte kunstenlandschap in de jaren 70 in
België een grote rol in de totstandkoming en ontwikkeling van de nieuwe media. De beperkte
beschikbaarheid aan productiemiddelen speelt hierin ongetwijfeld een enorme rol, net als de
beperkte aanwezigheid van financiële middelen. Een uitzondering op dat individuele standpunt
vormt de Groupe CAP. Voor meer informatie hierover: zie rapport ‘Groupe CAP’.

2.

Aansluitend bij 1) werd de rol van instituten zoals het ICC geplaatst tegenover initiatieven die
zich buiten de institutionele invloed begaven, in de vorm van bijvoorbeeld actiegroepen,
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happenings, maar ook het galeriecircuit, enz. Dit werd gekaderd binnen de algemene
tendensen binnen de beeldende kunsten in België van de jaren 1970.
Eerste resultaten hierbinnen wijzen op een beperkte aanwezigheid van musea voor
hedendaagse kunst, waaronder het ICC onder leiding van Ludo Bekkers en later Flor Bex, maar
ook het Palais des Beaux-Arts (PBA) in Brussel - toen onder leiding van Karel Geirlandt - of het
Provinciaal Museum voor Moderne Kunst (PMMK) in Ieper onder leiding Willy Van den
Bussche. Daarnaast was echter ook het galeriecircuit beperkt, en heerste in het algemeen in de
nationale én internationale kunstwereld een sfeer waarin iedereen vertrouwd was met
nagenoeg iedereen.
3.

De ontwikkelingen binnen België worden geplaatst tegenover/gekaderd binnen de
internationale tendensen binnen het medium in de jaren 70. Meer specifiek wordt de invloed
van internationale (video)kunstenaars die in België exposeerden (zoals Dan Graham of Vito
Acconci) op de lokale ontwikkelingen getoetst.
De eerste resultaten tonen zeker de invloed van internationale kunstenaars die binnen het ICC,
maar ook in het PBA, werden vertoond. Het is echter te bekijken in verdere analyses op welke
manier deze invloed zich werkelijk heeft gemanifesteerd binnen de experimenten van de jonge
kunstenaarsfilm en -video in België.

4.

Ook wordt de rol van de vrouwelijke kunstenaars voor het medium onderzocht. In landen als
Frankrijk of Italië blijkt de invloed van vrouwelijke kunstenaars op het medium immers
significant. De vraag is of dit voor België ook opgaat.
Eerste resultaten leren ons een eerder beperkte aanwezigheid van vrouwelijke kunstenaars,
maar wel een ruimere dan voordien gekend. Niet enkel Lili Dujourie, Marie-Jo Lafontaine, Joëlle
de La Casinière waren baanbrekers in de jaren 70, maar ook achter de camera stonden vaker
vrouwen dan voorheen gedacht. De vraag is echter in welke mate deze identiteit toen een rol
speelde en of we ons niet schuldig maken aan Hineininterpretierung door hen als ‘vrouwelijke
kunstenaars’ te bestempelen. Verder onderzoek naar de artistieke intenties van deze
kunstenaars zal nodig zijn in de analyses van dit rapport.

Het materiaal-technische aspect kwam uitgebreid aan bod in het rapport over het materiaal-technisch
onderzoek. De belangrijkste conclusies leren ons hier dat de opnames vaak een zeer rudimentair
karakter vertonen en dit omwille van de beperkte kwaliteit van de videoapparatuur. De methodologie
volgde hier allereerst de kunstenaarsinterviews, waarin werd gepeild naar presentatievoorwaarden en –
richtlijnen, verschillende versies van werken, afspeelapparatuur, enzovoorts. Slechts een aantal
vereisten kwamen dikwijls terug bij verschillende kunstenaars, zoals hoe de ideale manier van tonen
met kathodestraalbuis (CRT) monitors op een zwarte, grijze of witte sokkel is; alsook dat door het
‘noodgedwongen’ gebruik van rudimentaire opnameapparatuur de vroege videowerken van bij aanvang
verre van perfect waren op technisch en kwalitatief vlak. Voor de meeste kunstenaars is het belangrijk
dat de toeschouwer de video kan zien en tegelijk begrijpt hoe die tot stand kwam. Omkadering en
contextualisering zijn dus heel erg belangrijk. Daarnaast gebeurde ook literatuur- en bronnenonderzoek,
waardoor films en video’s werden toegevoegd aan de inventarislijst ‘Missing works’. Ook fotomateriaal
m.b.t. de historische opstelling van de werken kwam naar voor. Tenslotte gebeurde het
identificeren/traceren van werken en vergelijking van verschillende versies, waarin op zoek gegaan werd
naar de versie van de hoogste kwaliteit ter voorbereiding van de tweede fase van het onderzoeksproject
(digitalisering en restauratie).
b) De noodzaak van het verhaal en mechanismen achter deze vroege omgang duidelijk werd wanneer
bleek dat de eerste generatie videokunstenaars langzaam een zekere leeftijd bereikt heeft.
Tijdens het onderzoek bleek meer dan ooit de hoogdringendheid ervan: een aantal kunstenaars
overleden voor of tijdens het onderzoek nog voor we hen konden interviewen (Guy Schraenen, Barbara
Leisgen, Philippe Van Snick, …) of nadat we hen hadden geïnterviewd (Robert Stéphane). Vele
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kunstenaars of sleutelfiguren herinnerden zich niet alle details – of pas wanneer we bronnen- of
literatuuronderzoek aan hen voorlegden, kwamen bepaalde zaken terug naar boven drijven. We mogen
niet vergeten dat het voor hen al vijftig jaar geleden is. Gelukkig hebben we de belangrijkste figuren
kunnen contacteren en blijven deze interviews nu ook beschikbaar voor andere onderzoekers.
c) En dat ook de afspeelapparatuur en de materiële staat waarin de video’s en films zich bevinden steeds
fragieler wordt en/of zelfs dreigt te verdwijnen.
Ten slotte toonde het onderzoek jammer genoeg ook aan dat er een schat aan materiaal al verloren is
gegaan doorheen de jaren. Zo hoorden we van Roger D’Hondt en Cherica Convents twee verhalen
waarbij de kelders waarin materiaal lag opgeborgen, overstroomd raakten. Het is niet duidelijk of dit
materiaal er nog ligt, maar alleszins is het onbruikbaar geworden. Ook op andere manieren raakte het
materiaal verloren: de familie van Alain D’Hooghe gooide al zijn films weg na zijn dood. De status van
kunstenaarsfilm en –video was niet zoals die vandaag: kopieën werden uitgewisseld, dikwijls verspreid
zonder toestemming van de kunstenaars, enzovoorts. Dat maakt dat het traceren extra moeilijk wordt.
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