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1.

Introductie ARGOS en voortraject

ARGOS is een Brussels kunstencentrum, opgericht in 1989, dat zich toelegt op de productie en
bevordering van de kritische audiovisuele kunsten, alsook op de conservatie en restauratie ervan. De
organisatie maakt tentoonstellingen en programma's, distribueert audiovisuele kunstwerken, en
bouwt aan, bewaart en ontsluit een prominente collectie van kunstenaarsfilms en -video's. Op dit
moment omvat de collectie meer dan 5.000 films, video's en installaties van nationale (60%) en
internationale kunstenaars (40%) die dateren vanaf de jaren 60 tot heden. Hiermee beheert ARGOS
de grootste collectie audiovisuele kunst in België. Het gaat om een rijk en gevarieerd patrimonium
van artistieke producties die buiten de reguliere bioscoop- en televisiecircuits vallen. ARGOS hanteert
al dertig jaar een actief verzamelbeleid. Wat de binnenlandse productie betreft, is het
kunstencentrum er de voorbije decennia in geslaagd om een vrij volledig overzicht te verwerven en zo
een unieke en representatieve collectie uit te bouwen. Ondanks het feit dat ARGOS niet erkend is als
collectiebeherende instelling, werkt het aan dezelfde functies die de Strategische Visienota Cultureel
Erfgoed beschrijft: herkennen en verzamelen; behouden en borgen; onderzoeken; presenteren en
toeleiden; participeren.
ARGOS beschouwt het audiovisuele als een primair middel van naar de wereld kijken en deze te
begrijpen via meer inclusieve en geïntegreerde manieren. Vandaar dat ARGOS de dialoog aangaat
met een brede waaier aan institutionele en niet-institutionele partners en stemmen, zowel in Brussel
als ver daarbuiten, en zoekt de organisatie nieuwe mogelijkheden om een divers publiek aan te
trekken door middel van tentoonstellingen, screenings, workshops en andere stimulerende
uitwisselingen en events.
Daarbij aansluitend ontwikkelt ARGOS originele onderzoeksprojecten gerelateerd aan significante
hiaten in de kunstgeschiedenis en haar relatie tot cultuur en de samenleving. In ARGOS huist ook een
unieke mediatheek, die zich zowel openstelt voor onderzoekers als voor het brede publiek. Door zich
op deze verschillende activiteiten te focussen, is het doel van ARGOS zowel om het verleden en het
heden van de audiovisuele kunsten dieper te doorgronden, alsook om tools aan te reiken om
collectief de toekomst van het medium te verbeelden en te vormen.
ARGOS lanceerde vanaf 1998 enkele conserveringsprojecten omtrent videokunst uit de jaren 70. Het
project ‘Rewind’ liep van 1998 tot 2000 en omvatte de conservering van een honderdtal film- en
videowerken uit de jaren 70. Een ander project omvatte de conservering van het videowerk van Lili
Dujourie uit de periode 1972-1982. Met de steun van de Cera Foundation werden deze video’s
gedigitaliseerd en beeld-per-beeld gerestaureerd. Daarnaast werkt ARGOS al enkele jaren samen met
de VRT aan de conservering en ontsluiting van het volledige televisiewerk van Jef Cornelis die in de
jaren 70 een honderdtal films heeft geproduceerd. In 2011 werd i.s.m. PACKED, het Expertisecentrum
Digitaal Erfgoed, "The World Question Center" van Jef Cornelis gedigitaliseerd en gerestaureerd: een
performance van de Amerikaanse kunstenaar James Lee Byars in de televisiestudio's van de
toenmalige BRT in Brussel die in 1969 live op televisie werd uitgezonden. Sinds 2008 werkt ARGOS
samen met PACKED rond de preservering van Danny Matthys' videowerken. Ook in het Europese
project ‘Digitising Contemporary Art’, dat liep van 2011 tot 2013, digitaliseerde ARGOS een groot
aantal werken uit de jaren 70 van kunstenaars zoals Jacques Lennep, Jacques-Louis Nyst, Joëlle de La
Casinière en Michel Bonnemaison, Peter Downsbrough, enz. In dit project werd eveneens de
kunsthistorische documentaire “Office Baroque” van Cherica Convents en Roger Steylaerts
gedigitaliseerd en gerestaureerd. Deze handelt over de realisatie van het gelijknamige werk door de
Amerikaanse kunstenaar Gordon Matta-Clark in 1977 te Antwerpen. Sinds 2013 werkt ARGOS samen
met het Vlaams Instituut voor Archivering (VIAA) om de resterende werken op analoge dragers verder
te digitaliseren en ter beschikking te stellen voor onderwijs, wetenschappelijk onderzoek en
bibliotheken. De preservering van de werken uit de pioniersjaren van de Belgische ‘videokunst’ is
echter verre van voltooid. Er zijn nog heel wat hiaten in de collectie van ARGOS wat deze periode
betreft en ook op het vlak van verzamelen van documentatie en het klaren van rechten moet er nog
veel werk gebeuren.
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Ondanks deze initiatieven op het vlak van conservering is er weinig of geen inhoudelijk onderzoek
verricht naar de pioniersjaren van de Belgische kunstenaarsfilm en –video. De voorbije decennia zijn
er, op een aantal uitzonderingen na, nauwelijks publicaties verschenen die de geschiedenis, artistieke
producties en/of productiecentra uit deze periode belichten. Zo verscheen in 1990 het boek “La
création vidéo en Belgique (1970-1990). Points de repères.”, geschreven door Philippe Dubois en
Marc-Emmanuel Mélon uitgegeven door Editions Yellow Now. In 1997 werd door ARGOS een eerste
inventaris opgesteld van kunstzinnige audiovisuele producties geproduceerd in Vlaanderen sinds het
eind van de jaren 60. Het resultaat was een dubbele publicatie – een reader en een overzicht – onder
de naam “Artistic Flemish Audiovisual Productions 1970-1997”. In 2005 verscheen bij Lannoo het
boek “Beeldenstorm in een spiegelzaal: Het ICC en de actuele kunst 1970-1990” geschreven door
Johan Pas. Hierin wordt het ontstaan en de ontwikkeling van het ICC geschetst in relatie tot de
kunstontwikkelingen van de jaren zeventig en tachtig. Een compleet en uitgebreid overzicht is er tot
op heden dus nog niet verschenen. Internationaal zijn er de voorbije jaren in heel wat landen
inspanningen geleverd om de lacunes in de historische kennis over binnenlandse artistieke
audiovisuele producties van de jaren 70 op te vullen.
Enkele voorbeelden hiervan zijn:
-

2.

REWIND| British Artists' Video in the 1970s & 1980s (2004-2010) geleid door Prof. Stephen
1
Partridge en Prof. Sean Cubitt .
REWINDItalia: : Early Video Art in Italy/I primi anni della videoarte in italia (2011-2014) geleid door
2
Prof. Stephen Partridge en Dr. Laura Leuzzi .
EWVA European Women’s Art in the 70s and 80s (2015-nu) geleid door Prof. Elaine Shemilt and
3
Prof. Stephen Partridge .
4
Videoarchiv (2012-nu) van Ludwig Forum Aachen geleid door Dr. Brigitte Franzen .
Onderzoeksgroep “Emergence de l’art vidéo en Europe” onder leiding van François Bovier (École
cantonale d’art de Lausanne/Maître d’enseignement et de recherche, Université de Lausanne),
Alain Carou (Conservateur, Département de l’audiovisuel, Service Image, Bibliothèque nationale
de France), Grégoire Quenault (Maître de conférences, Université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis)
en geassisteerd ddor Ségolène Liautaud (Ingénieure d’études, LabEx Arts-H2H) en Victor Tsaconas
(Stagiaire, LabEx Arts-H2H).

Introductie onderzoeksproject

In juli 2018 is ARGOS gestart met een grootschalig onderzoek naar Belgische kunstenaarsfilm en video in de jaren 70 dat zal lopen over drie jaren. Voor dit multidisciplinair project werkte ARGOS in
de eerste fase samen met o.a. M HKA, VUB, Université de Liège en de Koninklijke Musea voor Schone
Kunsten van België (KMSKB). In de tweede fase van het onderzoeksproject zal samengewerkt worden
met het Koninklijk Belgisch Filmarchief (CINEMATEK), het Vlaams Instituut voor Archivering (VIAA) en
PACKED (Expertisecentrum Digitaal Erfgoed).
Tot op heden is er nog geen grootschalig onderzoek verricht naar de pioniersjaren van de Belgische
videokunst. Het reeds gevoerde onderzoek en het archiefmateriaal m.b.t. dit onderwerp, alsook de
werken zelf (films en video’s) blijkt zeer versnipperd. Een globaal overzicht van de Belgische scene
rond kunstenaarsfilm en -video ontbreekt. Hierdoor vertoont het kunsthistorisch onderzoek grote
lacunes. De eerste generatie videokunstenaars bereikt een gevorderde leeftijd, waardoor het in de
toekomst moeilijker zal worden om inzicht te verwerven in hun werkwijzen en ideeën. De
herinneringen en getuigenissen van de actoren die een belangrijke en toonaangevende rol hebben
gespeeld in deze periode (kunstenaars, critici, galeriehouders, museumdirecteurs, … ) zijn een
waardevolle bron van informatie om de geschiedenis van deze kunstdiscipline te reconstrueren.
Daarnaast dreigen veel nog niet geïnventariseerde en gecanoniseerde werken voorgoed te
1

http://www.rewind.ac.uk/rewind/index.php/About.
http://www.rewind.ac.uk/rewind/index.php/I-chi_siamo.
3
http://www.ewva.ac.uk/index.html.
4
http://ludwigforum.de/museum/forschung/videoarchiv/.
2

4

verdwijnen indien niet ingegrepen wordt. Er stellen zich verschillende uitdagingen op het vlak van
preservering. Audiovisuele dragers zijn onderhevig aan degradatie omwille van hun chemische
samenstelling. Daarnaast verdwijnen professionele digitaliseringslabo’s stilaan van het toneel.
Recente studies en experts in het vak voorspellen dat tegen 2030 bepaalde magnetische dragers niet
meer leesbaar zullen zijn. Ook de beschikbare afspeelapparatuur, reserveonderdelen en kennis over
deze oude technologieën worden alsmaar schaarser.
Door de omvang van het onderzoeksproject, werd dit opgedeeld in drie fasen:
De eerste fase (1 juli 2018 – 31 augustus 2019) was de onderzoekfase. De Vlaamse Overheid kende
hiervoor een erfgoedsubsidie van 87.300 euro toe. Hierbij lag de focus op het Internationaal Cultureel
Centrum (ICC) in Antwerpen en de Luikse scene (Yellow Now, Vidéographie, Cirque Divers, Groupe
CAP, … ). Samen met haar onderzoekspartners heeft ARGOS een inventaris opgesteld en
‘terreinverkenning’ verricht. Dit is een noodzakelijke stap om tot een kwantitatief en (tot op zekere
hoogte) kwalitatief overzicht van het bestaande corpus te komen en als basis voor selectie (het
zoeken naar de beste kopieën) en valorisatie (het identificeren van verschillende inhoudelijke versies
van een werk en hun juridische status). Ook werd grondig kunsthistorisch onderzoek gevoerd d.m.v.
literatuuronderzoek, archiefonderzoek en interviews met individuele kunstenaars en belangrijke
actoren/sleutelfiguren uit deze periode. Daarnaast wordt ook materiaal-technisch onderzoek verricht.
Dit moet ervoor zorgen dat de werken in de toekomst correct worden gepresenteerd en geïnstalleerd
in een geschikte context rekening houdend met de intentie van de kunstenaar.
In een tweede fase (1 september 2019 – 31 augustus 2020) zullen de geselecteerde werken uit de
eerste fase gedigitaliseerd, gerestaureerd en gearchiveerd worden. Dit zal gebeuren in samenwerking
met VIAA/PACKED, CINEMATEK en gespecialiseerde digitaliseringslabo’s. Voor meer gedetailleerde
info over deze fase verwijzen we naar de aanvraag voor een projectsubsidie cultureel-erfgoedwerking
op landelijk en internationaal niveau die op 15 maart 2019 werd ingediend. Op 24 juni 2019 kreeg
ARGOS het bericht van de Vlaamse Overheid dat het aangevraagd bedrag van 99.250 euro principieel
is goedgekeurd. Een definitieve beslissing kan pas volgen na het aantreden van de nieuwe Vlaamse
Regering.
In een derde fase (1 september 2020 – 31 augustus 2021) zullen de onderzoeksresultaten, de
gedigitaliseerde werken en verworven documentatie toegankelijk gemaakt worden voor
professionals, maar ook voor educatieve doeleinden en het brede publiek. Dit zal via verschillende
kanalen gebeuren waaronder de ARGOS website en mediatheek, de M HKA Ensemblebank, de
websites van PACKED, de VIAA platformen, enz. Indien nodig, kunnen ook nieuwe tools voor
ontsluiting ontwikkeld worden in samenwerking met de andere projectpartners. Andere beoogde
resultaten zijn het verwezelijken van een publicatie, symposium, tentoonstelling en screenings.

3.

Methodologie
1.1. Afbakening van het project

In 2018 startte ARGOS met een ambitieus onderzoeksproject naar de vroege omgang met het
medium kunstenaarsfilm en -video in België. Het onderzoek werd geïnitieerd vanuit drie
vaststellingen, namelijk 1) dat deze vroege omgang weinig tot niet werd bestudeerd in België, noch
op academisch, noch op materiaal-technisch gebied; 2) dat de noodzaak voor het verhaal en de
mechanismen achter deze vroege omgang duidelijk werd, wanneer bleek dat de eerste generatie
videokunstenaars langzaam een zekere leeftijd bereikt en dat 3) ook de afspeelapparatuur en de staat
waarin de video’s en films zich bevinden steeds fragieler wordt en/of zelfs dreigt te verdwijnen.
Het onderzoek vertrekt vanuit de collecties van ARGOS en van het archief van het Internationaal
Cultureel Centrum (ICC) dat zich vandaag in het M HKA bevindt. Op basis van de volgende afbakening,
werd in beide archieven een inventaris opgesteld van al het relevante aanwezige materiaal:
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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, video-installatie, 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.
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
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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
5
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.

5

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,
happenings, maar ook het galeriecircuit, enz. Dit werd gekaderd binnen de algemene
tendensen binnen de beeldende kunsten in België van de jaren 1970.

HAYDEN, M.H. Video Art Historicized. Traditions and Negotiations. Surrey: Ashgate, 2015.
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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.

Algemeen gezien ging het onderzoek dus op zoek naar de mechanismen die de algemene canon of
institutioneel onderzoek niet blootleggen, en poogde de lacunes binnen de Belgische
kunstgeschiedenis op te vullen door op zoek te gaan naar een zo exhaustief mogelijk beeld van de
ontwikkeling van het medium kunstenaarsfilm en -video in België.
1.2. Werkwijze
1.2.1. Inventaris
Allereerst werd er vanuit ARGOS en M HKA (ICC) een exhaustieve inventaris opgesteld met
daarin de aanwezige kunstenaarsfilms en -video’s. De resultaten - waarop de voorgestelde
selectiecriteria werden toegepast - kan u achteraan vinden in Bijlage F. Hierin vindt u:
1.
2.
3.

De inventaris van ARGOS met kunstenaarsfilms en -video’s uit de jaren 70
De inventaris van M HKA met kunstenaarsfilms en -video’s uit de jaren 70 afkomstig
uit het ICC-archief
De inventaris ‘Missing Works’: kunstenaarsfilms en –video’s die zich niet in de
collectie van ARGOS of M HKA/ICC bevinden en die werden teruggevonden via
literatuur- en archiefonderzoek.

Eerst en vooral is het belangrijk om te vermelden dat niet alle werken die effectief in deze
collecties zitten, ook de nodige archiverings- en/of distributierechten bezitten. Dit is iets dat
we uitwerkten tijdens de interviews met de rechthebbenden en tijdens de tweede fase op
punt zal worden gezet. Historisch gezien, kunnen bepaalde werken in een collectie belanden
zonder daarvoor de rechten geklaard te hebben, zeker wanneer het gaat om de jaren 70,
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waarin standaarden rondom collectiebeheer of de status van deze nieuwe media nog niet
‘standard practice’ waren. De rechten klaren zal daarom ook in de tweede fase nog een dikke
kluif zijn voor het project. Immers moeten de rechthebbenden worden opgespoord, wat
voor deze periode geen evidentie is. Eenmaal deze rechthebbenden gekend zijn, kunnen de
contracten worden opgesteld. ARGOS zal dit doen voor de eigen organisatie: al het
verzamelde materiaal zal hier - in de mate dat dit juridisch mogelijk is - worden
gecentraliseerd en ter beschikking gesteld van professionals én het brede publiek. Het is
echter onmogelijk om een ‘vrije licentie’ te garanderen voor dit onderzoeksmateriaal
omwille van auteursrechten.
Naast de inventaris van ARGOS en ICC, waarvan we vermoedden dat deze het gros van de
kunstenaarsfilms en -video’s geproduceerd in België in de jaren 70 zou bevatten,
contacteerden we verschillende andere instanties op zoek naar verdere informatie alsook
naar de eigenlijke tapes en/of films, waaronder S.M.A.K., Middelheimmuseum, Mu.ZEE,
BPS22, CINEMATEK, Jeunesse et Arts Plastiques, Vidéographies, Palais des Beaux-Arts
(BOZAR), Herbert Foundation of internationaal gezien bijvoorbeeld Kunstmuseum Bonn en
Ludwig Forum Aachen. Deze inventarissen zijn op aanvraag te raadplegen in ARGOS, maar
het leidt ons te ver om deze bij het dossier te voegen. Hoewel de aanwezigheid van
kunstenaarsfilms en -video’s uit de jaren 70 zeer beperkt bleek in deze collecties, is het
waardevol om een beeld te krijgen van welke oeuvres zich waar bevinden in België.
Op basis van deze inventarissen uit de eigen archieven en uit archieven van andere
instituten, alsook op basis van de interviews en vooral het eigen bronnen- en
literatuuronderzoek, werd een inventaris van “Missing Works” opgesteld, waarvan het
project al een ruim aantal films heeft weten te lokaliseren voor de tweede fase. Andere,
laatste pistes worden op dit moment nog onderzocht.
1.2.2. Literatuur- en bronnenonderzoek
De onderzoekers voerden literatuur- en bronnenonderzoek uit in verschillende archieven
en bibliotheken in België. Naarmate het onderzoek vorderde, werden nieuwe mogelijke
plaatsen van onderzoek toegevoegd. Een aantal archieven waren niet toegankelijk of (soms
tijdelijk) niet beschikbaar, zoals bijvoorbeeld MTL. Voor andere archieven ontbrak het aan de
nodige tijd of mankracht om dit te onderzoeken. Hieronder vindt u een overzicht van de
opgestelde lijst aan archieven:
Location

Place + Archive
BRUSSELS

ARGOS, Centre for Art
and Media

ARGOS

Palais des Beaux-Arts

Vandaag: BOZAR

Archives des Arts
http://www.opac-archibald.be/nl/begin.htm
Contemporains Belges
(AACB - Museum of
Fine Arts)
Koninklijk Belgisch
Filmarchief

CINEMATEK

Jeunesse et Arts
Plastiques

BOZAR/Jeunesse et Arts Plastiques

MTL

Lili Dujourie

Paul Maenz

Irrelevant - zie
http://archives2.getty.edu:8082/xtf/view?docId=ead/910066/910066.xml;chunk.id=hea
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derlink;brand=default
Galerie D/Galerie
Video

KMSKB

Galerie Les
Contemporains

Anne-Marie Rona

St-Lukas

Irrelevant

Le 75 (ESA)

No reply

INSAS

E-mail correspondence

La Cambre

E-mail correspondence

Collectie Vlaamse
Gemeenschap

Irrelevant

VRT

Irrelevant

I.S.E.L.P.

For more detailed research

Montfaucon Research
Centre

Joëlle de La Casinière (later)
GHENT

S.M.A.K.
Galerie Elsa Von
Honolulu –
Loringhoven

Foundation Jan Vercruysse
Tijdelijk ontoegankelijk

Personal archive Yves Archief Plus Kern: Jenny Van Driessche
De Smet (founder
gallery Plus-Kern,
artist, co-organiser
"Kunst als film" in
gallery Elsa von
Honolulu-Loringhoven
(Jan Vercruysse)
GEWAD

Postponed

Herbert Foundation

Irrelevant
E-mail correspondence

Zwarte Zaal
Schwind Foundation

E-mail correspondence
ANTWERP

ICC

M HKA

Middelheim Museum

E-mail correspondence

Galerie Paule Pia

FoMu

Lens Fine Art
AD Libetum

KMSKB

Galerie Kontakt

Museum Weserburg Bremen

A 37 90 89

Geveild Beernaerts; privé collectie?

Wide White Space
(Anny De Decker)

Interview
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X-One Gallery (Marc
Poirier dit Caulier)

Postponed

De Zwarte Panter
Ercola

Irrelevant
EAST-FLANDERS

New Reform

Roger D’Hondt

Personal archive Adolf Stadsarchief Dendermonde
Merckx (Celbeton
Dendermonde)
WEST-FLANDERS/OSTEND/YPRES/BRUGES/KNOKKE
Mu.ZEE
PMMK Ieper
(Provinciaal archief)
Knokke? Stadsarchief? Interviews
Videodagen? Biënnale?
LIEGE
Yellow Now

Guy Jungblut

Vidéographies/RTBF/S
onuma
Cirque Divers

Province de Liège
Tijdelijk ontoegankelijk
Interview Geneviève Van Cauwenberge

Musée de la Boverie
Sart Tilman
Galerie Vega

KMSKB
Tijdelijk ontoegankelijk
LEUVEN

AV - dienst KUL

No archives available

STUK

Irrelevant
MAASTRICHT

Jan Van Eyck
Bonnefantenmuseum
Agora Studio

RkD + interview Ger van Dijck
NAMUR

Media 10-10 - Festival
du court métrage de
Namur

Online
No reply
HASSELT

CIAP

Archives not available
E-mail correspondence

Provinciaal Museum
(Z33/Provinciehuis
Limburg)

Online
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Galerie Karkaut?

Not found
Irrelevant?

Arte Venturo (Frank
Hendrickx)

Postponed
CHARLEROI

BPS22

No reply
COLOGNE

Galerie Oppenheim

E-mail correspondence
AACHEN

Ludwig Forum / Neue
Galerie

Visit
BONN

Kunstmuseum Bonn

E-mail correspondence
PARIS

ARC 2

Visit (Musée de l’Art Moderne de la Ville de Paris)

Centre Pompidou

Postponed

Archives Biennale de
Paris

Postponed
LAUSANNE

Musée des Arts
No reply
Décoratifs de la Ville de
Lausanne
Musée cantonal des
beaux-arts de
Lausanne

E-mail correspondence

Archives cantonales
vaudoises

Visit

Personal archive Jean- Visit
Claude Schauenberg,
co-founder of Groupe
and Galerie Impact
OTHER
Archives de la critique
d'art-Université
Rennes2

E-mail correspondence

Videowochen Essen
LIMA
Universiteiten +
kunstscholen

Often no archives available – possibility of more interviews?

Vleeshal Middelburg
De Appel

Contact made – postponed

Verbeke Foundation

Irrelevant
E-mail correspondence

IKOB Eupen

No reply
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1.2.3. Interviews en transcripties
Voor het gedeelte van de interviews, verwijzen we graag door naar Bijlage D, waarin
verschillende transcripties werden opgenomen.
1.2.4. Digitalisering archief eerste Belgische videomanifestatie (galerie Yellow Now)
Tijdens het terreinonderzoek kwam naar boven dat veel onderzoeksmateriaal, zowel de
eigenlijke kunstenaarsfilms en -video’s als het documentatiemateriaal, jammer genoeg al
verloren is gegaan of niet publiek toegankelijk is. Eén van de elementen die wel zijn
overgebleven, zijn de technische fiches die de kunstenaars konden inzenden voor de eerste
publieke videomanifestatie in België, namelijk Propositions d’artistes pour un circuit fermé de
télévision in 1971 in de Luikse galerie Yellow Now. Deze fiches waren nog niet gedigitaliseerd
of publiek ontsloten. Gezien ze een enorm belang hebben in dit verhaal van het ontstaan van
de kunstenaarsfilm en –video en een zeer goede neerslag vormen van het eigenlijke
evenement en aldus een enorm inzicht bieden voor het onderzoek, werd er besloten om in
de eerste fase een uitzondering te maken op de strikte scheiding van de fasen: de
digitalisering werd in de eerste fase al voltooid en dit ter ondersteuning van het
kunsthistorische onderzoek. U kan hiervan een gedetailleerd rapport terugvinden in Bijlage
E.
1.2.5. Doorlopend proces - onderzoeksdriehoek
Het onderzoek werd gevoerd vanuit een zogenaamde ‘onderzoeksdriehoek’: hierbij werd het
bronnen- en literatuuronderzoek gecombineerd met de interviews en tenslotte het eigenlijke
materiaal aan kunstenaarsfilm en -video. De verschillende onderzoekers concentreerden zich
elk op verschillende geografische regio’s, in de eerste plaats nationaal, maar daarnaast ook
internationaal. Op die manier ontstaan rapporten die via een geografische indeling de
opkomst van kunstenaarsfilm en -video in België in kaart brengen. De bedoeling van deze
rapporten is een letterlijke neerslag van de aanwezigheid van kunstenaarsfilm en -video in
België in de jaren 70 en dit op de volgende gebieden: aanwezigheid productiemiddelen,
aanwezigheid presentatieplekken, aanwezigheid kunstkritische reflecties over de nieuwe
media, tentoonstellingen, aanwezigheid fotomateriaal, traceren van archief- en
documentatiemateriaal, verschillende versies van werken, materiaal-technische informatie,
enz. De neerslag van de zoektocht naar het eigenlijke materiaal zelf, werd in de inventaris
opgenomen (zie Bijlage F) De rapporten hebben een verschillende lay-out en opbouw,
omwille van de verschillende onderzoekers die hieraan meewerkten. Het is wel de bedoeling
hier zo snel mogelijk een publiek toegankelijk document van te maken, dat kan dienen voor
andere onderzoekers, studenten en geïnteresseerden.
De onderzoekers communiceerden door middel van een Google Drive, waartoe op verzoek
van de overheid eenvoudig toegang kan worden verkregen. In de derde fase van ontsluiting
bekijken we hoe we dit materiaal ook ter beschikking kunnen stellen van andere
onderzoekers, studenten, leerkrachten, geïnteresseerden alsook het brede publiek. In
verschillende Google Sheets werd bijgehouden welke archieven er werden onderzocht (zie
2.), welke personen nog te interviewen waren (zie Bijlage D), welke onderzoekspistes nog
interessant konden zijn (zie voorbeeld infra), alsook de rapporten, het eigenlijke
documentatiemateriaal per onderzocht archief, enz. Voor een uitgebreide beschrijving: zie
het gedeelte Google Drive (zie 6.)
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Voorbeeld: Research tracks/locations
Location

Type of location Place

New Reform

Gallery

Aalst

De Appel

Art Centre

Amsterdam

Vacuum (voor nieuwe dimensies)

Gallery

Antwerp

ICC

Cultural Centre Antwerpen

X-One Gallery

Gallery

Antwerpen

Spectrum Gallery

Gallery

Antwerpen

Lange Lozannastraat?/Raapstraat

Gallery

Antwerpen

De Klok/La Cloche

Gallery

Antwerpen

Wide White Space

Gallery

Antwerpen

Galerie Kontakt

Gallery

Antwerpen

A 37 90 89

Gallery

Antwerpen

Lens Fine Art

Gallery

Antwerpen

Galerie Paule Pia

Gallery

Antwerpen

Step in, Step Out

Gallery

Bruges

Mineta Move

Gallery

Brussels

Albert Baronian

Gallery

Bruxelles

Isy Brachot

Gallery

Bruxelles

MTL

Gallery

Bruxelles

INSAS

Academie

Bruxelles

Palais des Beaux-Arts Bruxelles

Museum

Bruxelles

Galerie Gogeime

Gallery

Bruxelles

Pré-U-Design

Gallery

Bruxelles

Château Malou

Gallery

Bruxelles

Galerie Vidéo

Gallery

Bruxelles

Galerie D

Gallery

Bruxelles

Plus-Kern

Gallery

Bruxelles /Ghent

Galerie Le Contemporains

Gallery

Bruxelles/Genval

Paul Maenz

Gallery

Bruxelles/Le Bailli

CAYC (Centro de Arte y Comunicación)

Organisation

Buenos Aires

Palais des Beaux-Arts Charleroi

Museum

Charleroi

Celbeton

Gallery

Dendermonde

Dhondt-Dhaenens

Museum

Deurle
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Loringhoven

Gallery

Ghent

MHK

Museum

Ghent

Elsa von Honolulu Loringhoven

Gallery

Ghent

Galerie Richard Foncke

Gallery

Ghent

Video Otto

Gallery

Ghent

Post Scriptum

Gallery

Ghent

Galerij Gewad

Gallery

Ghent

Provinciaal Begijnhof

Museum

Hasselt

Galerie Hedendaags

Gallery

Knokke

Actual Art Gallery (Luc Bonehill?)

Gallery

Knokke

Gallerij De Clercq

Gallery

Knokke-Heist

Yellow Now

Gallery

Liège

Cirque Divers

Gallery

Liège

les Jeunesses Artistiques de Wallonie

Organisation

Liège

RTC

Organisation

Liège

Galerie Vega

Gallery

Liège

L'A

Gallery

Liège

APIAW (Association pour le progrès intellectuel et artistique de Wallonie Centre Cultural Liège
Bonnefantenmuseum

Maastricht

Jan Van Eyck

Academie

Maastricht

Galerij Agora

Galery

Maastricht

Galerie Détour

Gallery

Namur

PMMK Ieper/Oostende

Museum

Oostende

Ancienne Imprimerie de l'Avenir

Gallery

Tournai

Gallerij van de Academie van Waasmunster

Gallery

Waasmunster

De Zwarte Panter

Gallery

Antwerp

Galerie Ad Libitum

Gallery

Antwerp

De Zwarte Zaal

Gallery

Ghent

Op regelmatige basis vergaderden de onderzoekers over de stand van het onderzoek, de
verschillende nog te onderzoeken pistes en de taakverdeling. In deze meetings werden ook
voorlopige resultaten besproken. Deze vergaderingen gebeurden zowel intern (Sofie
Ruysseveldt, Dagmar Dirkx & Erien Withouck) als met de partners (Sofie Ruysseveldt, Dagmar
Dirkx, Erien Withouck, Godart Bakkers, Evi Bert, Katarzyna Ruchel-Stockmans). Door de grote
hoeveelheid aan onderzoeksmateriaal alsook de grote versnipperdheid ervan, bleek het
tijdsbestek te kort om alle archieven te onderzoeken. We zijn er echter van overtuigd dat de
belangrijkste centra voor kunstenaarsfilm- en video in België, alsook de belangrijkste figuren
in dit verhaal, gecontacteerd en opgenomen zijn in dit rapport. In de tweede fase kunnen
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eventuele nieuwe details of bevindingen wel aanvullend worden opgenomen in deze Google
Drive en verwerkt in deze documenten.
Hieronder vindt u eveneens de inbreng van de verschillende partners binnen dit onderzoek.
De gevoerde taal voor het onderzoek was Engels, zodat het op termijn ook voor
internationale onderzoekers ter beschikking kan worden gesteld. Ook werden in deze eerste
fase al vergaderingen gepland in verband met de tweede (en eventueel derde) fase van het
onderzoek. De verkennende gesprekken met M HKA, CINEMATEK en VIAA/PACKED worden
verder uitgediept vanaf oktober 2019.
1.2.6. Partners en gesprekken
1.

M HKA, Museum van Hedendaagse Kunst Antwerpen
Het M HKA vormde in de eerste fase een belangrijke partner omwille van het ICCarchief. Hun bijdrage bestond uit de aanwezigheid van Evi Bert bij de
onderzoeksmeetings (1), het ter beschikking stellen van het ICC-archief en het
nodige documentatiemateriaal omtrent Continental Video aan Erien Withouck (2).
In een tweede en derde fase zal Evi Bert ook het onderzoek blijven opvolgen voor M
HKA.

2.

Vrije Universiteit Brussel (VUB)
Professor Katarzyna Ruchel-Stockmans participeerde voor de VUB aan het
onderzoek. Haar bijdrage bestond uit de aanwezigheid bij de onderzoeksmeetings
(1), alsook het promoten en begeleiden van het onderzoek van de studenten van de
VUB (2), wat resulteerde in de volgende bijdragen:
• Thesis- en bacheloronderwerpen gelinkt aan het onderzoeksproject:
! Liesbeth Duvekot - relatie tussen EXPRMNTL 5 en video
! Adelin Schets - kunstenaarsfilm- en video als registratie - de relatie
met performance
! Maryse Tastenhoye - kunstenaarsfilms van Marcel Broodthaers
• Transcripties van de interviews door:
! Maryse Tastenhoye (stage ARGOS)
! Claire Mulders (vrijwilligerswerk)
De thesis- en bacheloronderwerpen werden gesuggereerd door Sofie Ruysseveldt
en Dagmar Dirkx en zij stonden ook in voor het mee op weg helpen van onderzoek
in de ARGOS Media Library, net als Sandy Reynaerts.

3.

Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België - Brussel (KMSKB)
Pierre-Yves Desaive stond garant voor het faciliteren van de toegang tot de
archieven van het KMSKB in Brussel, samen met Véronique Cardon (1). Zijn stagiaire
Audrey Dusoulier leverde een bijdrage in het onderzoek in het KMSKB zelf (2).
Verder zijn we in gesprek met het KMSKB voor de digitalisering van enkele tapes (zie
rapport Groupe CAP).

4.

Université de Liège (ULiège)

5.

Professor Marc-Emmanuel Mélon stond garant voor de promotie van het onderzoek
van Joanne Jaspart in de relatie tussen experimentele film en video in Luik, met
onder meer onderzoek naar Canal Emploi, het werk van Jean-Claude Riga en
Vidéographies. (1) Joanne Jaspart werkte ook als vrijwilliger aan de transcripties van
de interviews (2).
Onafhankelijke onderzoekers: Godart Bakkers
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Via Koninklijke Academie voor Schone Kunsten van Gent (KASK) kwam ARGOS in
contact met Godart Bakkers, die op zelfstandige en vrijwillige basis mee
opzoekingen deed voor het onderzoek. Hij participeerde door middel van
aanwezigheid bij de onderzoeksvergaderingen (1), voerde interviews over de
Gentse scene samen met Erien Withouck (2) en deed opzoekingen in de archieven
van BOZAR.
6.

Overige gesprekken en internationale participatie
ARGOS voerde ook gesprekken met overige onderzoekers. Zo was er een gesprek
met Liesbeth Decan die onder meer verbonden is aan het Forgotten Heritage
6
project , waarbij het onderzoek in ARGOS eventueel aansluiting kan vinden, maar
ook met Marc Renwart die zich bezig houdt met de Luikse scene in de jaren 70, Lilou
Vidal als organisator van onder meer de expo rond Guy Mees in Mu.ZEE in 2018,
Laura Leuzzi van het project REWIND: Italia en Xavier Garcia Bardon die doctoreert
over EXPRMNTL in Knokke.
Daarnaast namen Sofie Ruysseveldt en Dagmar Dirkx deel aan twee seminaries van
het Europese onderzoeksproject “Emergence de l’art vidéo en Europe” in Parijs
7
(december 2018 en juni 2019 ), georganiseerd door François Bovier (École
cantonale d’art de Lausanne / Maître d’enseignement et de recherche, Université
de Lausanne), Alain Carou (Conservateur, Département de l’audiovisuel, Service
Image, Bibliothèque nationale de France) en Grégoire Quenault (Maître de
conférences, Université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis).

1.2.7. Google Drive
De onderzoekers communiceerden voor het grootste deel via onderzoeksmeetings, telefoonen e-mailverkeer en een apart opgezette Google Drive Research Group: Artist Film and Video
1970s. Deze Drive zal ook in de volgende fase worden gebruikt, wanneer zaken moeten
worden opgezocht of wanneer er toevoegingen gebeuren aan het kunsthistorisch
onderzoek.
De Google Drive was opgedeeld in verschillende onderdelen, waaronder:
•

•

6
7

Inventory:
Hierin werd zowel een algemene inventaris opgenomen, als verschillende
deelinventarissen, verkregen van aparte instituten, zoals CINEMATEK,
Vidéographies, Jeunesses et Arts Plastiques of Kunstmuseum Bonn. Een bijlage van
de algemene inventaris van ARGOS, ICC en de “Missing Works”, vindt u in Bijlage F.
Research:
o Research tracks: een uitgebreide lijst met verschillende onderzoekspistes
wat betreft locaties, galerijen, (kunst)magazines en productieplekken die
regelmatig werd geüpdatet.
o Bibliography: een uitgebreide bibliografische lijst die in de komende fase
op punt wordt gesteld.
o Biographies: algemene biografie per kunstenaar
o Documentation: aparte map met bronnenmateriaal per archief en/of per
kunstenaar/thema
o Interviews: vragenlijsten per kunstenaar of sleutelfiguur, alsook een lijst
met de te interviewen personen/geïnterviewde personen
o Reports: rapporten per kunsteninstelling, archief, persoon of thema

https://www.forgottenheritage.eu/artists
https://www.bnf.fr/sites/default/files/2019-05/Programme_Seminaire_5_Emergence_art_video_19_06_2019.pdf
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•
•

Meetings: agendapunten en verslagen van de verschillende onderzoeksmeetings
Timing/planning: afspraken wat betreft timing en deadlines voor het onderzoek
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Rapport Onderzoek ICC
Onderzoeker: Erien Withouck
Archief: ICC Archief, nu in collectie van M HKA
1.

Situering
Het ICC (Internationaal Cultureel Centrum), vroeger gevestigd in het Paleis op de Meir in Antwerpen, speelde
een cruciale rol in het videolandschap in België in de jaren 70. Naast de vele videotentoonstellingen van
zowel nationale als internationale kunstenaars, huisden de kelders van het ICC ook de productiestudio onder
de VZW Continental Video. Deze studio gaf kunstenaars de mogelijkheid om video's te produceren. Vaak
werden deze vervolgens tentoongesteld in de ruimtes van het ICC. Ook interessant was de uitwisseling tussen
ICC en CAYC, hiervoor wordt verwezen naar het rapport CAYC. Dit rapport tracht een overzicht te bieden van
video in het ICC zowel via de tentoonstellingen binnen het ICC als via de producties van Continental Video die
een nationaal en internationaal netwerk aantonen.

2.

Overzicht relevante tentoonstellingen waar film en/of video werd vertoond in het ICC

Overzicht van tentoonstelling in het ICC waarin video werd getoond. Zowel de Belgische als internationale
videokunstenaars werden opgenomen in het overzicht om een inzicht te krijgen op de manier waarop video zijn intrede
maakte in het ICC en België.
Opmerking: De tentoonstellingen met Belgische kunstenaars staan in vetdruk
– 15/12/1973 - 13/01/1974
De verzameling Cremer: Twintig jaar Europese Avant-Garde Kunst
met werken van: Yaacov Agam, Juan Anouj, Arman, Bernard Aubertin, Joseph Beuys, Mark Boyle,
Stanley Brouwn, Carl Buchheister, Klaus Burkhardt, Ugo Carrega, Christo, Johannes Cladders, Gianni
Colombo, Hanne Darboven, Gerard Dechamps, Reindhard Döhl, Marcel Duchamp, Francois Dufrène,
Robert Fillou, Herman Fisterlin, Lucio Fontana, Gilbert & George, Matthias Goeritz, Raymond Hains,
Al Hansen, Erich W. John, Yves Klein, Arthur Koepcke, Harry Kramer, Norbert Kricke, Boris Lurie,
Adolf Luther, Heinz Mack, Piero Manzoni, Georges Matthieu, Hansjürg Mayer, Christian Megert,
Franz Mon, Claes Oldenburg, Nam June Paik, Arnulf Rainer, Man Ray, Martial Raysse, Dieter Rot,
Mimmo Rotella, Oskar Schlemmer, K.R.H. Sonderborg, Jesus Raphael Soto, Ferdinand Spindel, Daniel
Spoerri, Jiri Takamatsu, Jean Tinguely, Günther Uecker, Ben Vautier, Jecques De La Villeglé, Wolf
Vostell, Herman De Vries, Emett Williams, Herbert Zang
(Hier werd vermoedelijk video getoont, maar dit kunnen we niet met zekerheid stellen)
– 25/04/1974 - 19/05/1974
Kunstsystemen in Latijns-Amerika
met werken van: Angelo de Anquino, Alvaro Barrios, Jacques Bedel, Luis Benidit, Juan Bercetche,
Antonio Berni, Mauricio Bueno, Antonio Caro, Jorge Caraballo, Waldemar Cordeiro, Jaime
Davidovich, Guillermo Deisler, Mirtha Dermisache, Geny Dignac, Gregorio Dujovny, Carlos Espartaco,
Mercedes Esteves, Nicolàs Garcìa Uriburu, Rubens Gerchman, Jorge Glusberg, Haroldo Gonzàlez Mir,
Victor Grippo, Rafael Hastings, Bernardo Krasniasky, Uzi Kotler, Lea Lublin, Leopoldo Malen, José
Manuel, Tom Marioni, Jonier Marin, Vincente Marotta, Fernàn Meza, Marta Minujin, Mari Orensanz,
Clemente Padin, Lygia Pape, Luis Pazos, Alberto Pellegrino, Liliana Porter, Alfredo Portillos, Osvaldo
Romberg, Juan Carlos Romero, Pedro Roth, Ricardo Roux, Bernardo Salcedo, Antonio Trotta,
Edgardo A. Vigo, Horacio Zabala
met verschillende video evenementen op 25, 26 & 27/ 04/1974. Voor meer info zie onder bij
‘evenementen’
– 13/07/1974 - 18/08/1974
Aspecten van de Actuele Kunst in België
ICC, CAYC Buenos Aires, Cordoba en Argentinië
met werken van: Eduard Bal, Jacques Charlier, Loe Copers, Luc Deleu, Yves De Smet, Alain
D'Hooghe, Hugo Duchateau, Filip Francis, Jef Geys, Hugo Heyrman, Jacques Lennep, Jacques
Lizène, Jacques-Louis Nyst, Staf Renier, Rudi Rommens, Maurice Roquet, Dorry Sack, Schwind,
Roland Van den Berghe, Hubert Van Es, Wout Vercammen
– 05/04/1975 - 04/05/1976
Gerald Minkoff - Video 1970-1975
met werken van: Gerald Minkoff
– 05/04/1975 - 04/05/1976

Collectief voor sociologische kunst
met werken van: Hervé Fischer, Fred Forest, Jean-Paul Thénot
– 16/05/1975 - 04/05/1976
Water Kunst
met werken van: Fabrizio Plessi
met de actie Operation Antwerp 15/05/1975: ‘Het doorzagen van de schelde’ met videoregistratie
– 16/05/1975 - 15/06/1975
Systeem-Beeld-Identiteit
met werken van: Michael Druks
– 23/05/1975 - 15/06/1975
V.I.D.E.O. Environments and Akties
met werken van: Dan Graham
met performance Time Delay Room 7 23/5/1974
– 22/11/1975 - 21/12/1975
Parcours 1965-1975
met werken van: Lea Lublin
– 22/11/1975 - 21/12/1975
Video, Obliberaties, Interventies, Relaties
met werken van: Sosno
– 28/02/1976 - 28/03/1976
Viaggo (1976-1965)
met werken van: Luca Patella
– 15/05/1976 - 13/06/1976
Christine Vandemortel
met werken van: Christine Vandemortel (pseudonym: Una Maye)
– 15/05/1976 - 13/06/1976
Extra-Terrestrial
met werken van: James Lee Byars
(met performances: Shadow of an Extra Terrestial ( 14/05/1976), The Perfect Performance
(14/05/1976), The Perfect Place (27/05/1976)
– 15/05/1976 - 13/06/1976
Scannings
met werken van: Bill Vazan
– 13/11/1976 - 12/12/1976
Edmund Kuppel
met werken van: Edmund Kuppel
– 13/11/1976 - 12/12/1976
Antonio Muntadas
met werken van: Antonio Muntadas
– 15/01/1977 - 27/02/1977
Filip Francis
met werken van: Filip Francis
met performance Solo for Tumbling Woodblocks 14/01/1977
– 12/03/1977 - 24/02/1977
Hofjes Van Eden: creative tuinsituaties in vlaanderen
met werken van: Johan van Geluwe
– 18/06/1977 - 11/09/1977
ICC 1970-1977: Een documentaire overzichtstentoonstelling
Documentatie van alle tentoonstellingen tussen 1970 en 1977
– 17/09/1977 - 16/10/1977
Recuperatie Reïntegratie
met werken van: Raoul Van den Boom
– 24/09/1977 - 30/10/1977
Benni Effrat
met werken van: Benni Effrat
met filmperformance
– 08/10/1977 - 06/11/1977
Gordon Matta-Clark
met werken van: Gordon Matta-Clark

met Office Baroque
– 24/11/1977 - 04/12/1977
Face to Face
met werken van: Taka Iimura
– 27/05/1978 - 26/06/1978
Tekeningen, Ijzeren platen (1969-1970), Video (1972-1978)
met werken van: Lili Dujourie
– 27/05/1978 - 25/06/1978
Buky Schwartz
met werken van: Buky Schwartz
– 13/05/1978 - 18/06/1978
Window to the World (Remember the Belgian Congo)
met werken van: Vito Acconci
– 24/10/1978 - 12/11/1978
Labyrinth van Lijnen
met werken van: Stansfield & Hooykaas
– 11/11/1978 - 17/12/1978
Diamond Mind
met werken van: Les Levine
– 31/03/1979 - 03/04/1979
Projekt-Video-Akt
met werken van: Frank Vranckx
– 23/02/1979 - 23/03/1979
Beyond Surface
met werken van: Beter Berg, Benni Effrat, Tim Head, Bucky Schwartz
– 19/05/1979 - 17/06/1979
Marie-Jo Lafontaine
met werken van: Marie-Jo Lafontaine
– 12/05/1979 - 10/06/1979
Space Piece / Sand Piece
met werken van: Jano (Noskoff)
– 12/01/1980 - 10/03/1980
Jacques Lennep stelt Yves Somville tentoon in de rol van Jesus Christus
met werken van: Jacques Lennep
– 12/01/1980 - 10/02/1980
Voorstel/Voorstellingen Omtrent Leesbaarheid
met werken van: Luc Coeckelberghs, Ivan de Wolf, Ado Hamelrijck
– 28/06/1980 - 07/09/1980
“1980” Jonge Belgische Kunstenaars
met werken van: Guillaume Bijl, Guy Bleus, Luc Coeckelberghs, Johan Dehollander, Stefan De
Jaeger, Daniel Deltour, Denmark, Jean Pierre De Roo, Danny Devos, Daniel Dewaele, Patrick Joly,
Gerard Lannoye, Liefde en Berouw, Daniël Matthys, Una Maya (Christine Vandemortel), Ria
Pacquee, Bernard Queeckers, Hugo Roelandt, Guy Rombouts, Michel Smets, Leo Steculorum, Thé
Van Bergen, Frank van Herck, Phillipe van Snick, Walter van Rooy, Jan Vercruysse
(Hier werd vermoedelijk video getoont, maar dit kunnen we niet met zekerheid stellen)
– 13/09/1980 - 12/10/1980
Hugo Duchateau
met werken van: Hugo Duchateau
(Hier werd vermoedelijk video getoont, maar dit kunnen we niet met zekerheid stellen)
– 1985
Salade Liègeoise
Tien jaar videoproducties uit Luik
met werken van: Jacques-Louis Nyst, Michele Blondeel, Boris Lehman, André Romus, Richard
Kalisz, Luc & Jean-Pierre Dardenne, Jean Claude Riga, Nicole Widart, Marc Emmanuel Melon, Eddy
Luyckx, Marina Abramovich, Frank van Herck, Michel Jaffrennou, Anne-Françoise Perin
– 1993
Retrospectief van de Belgische Video installaties (1970-1993) (MHKA)
met werken van: Michele Blondeel, Jacques Charlier, Leo Copers, Marie Delier, Stefan de Jaeger,
Paul de Vylder, Lili Dujouri, Jo Huybrechts, Marie-Jo Lafontaine, Jacques Lennep, Gorik Lindemans,
Jacques Lizéne, Danny Matthys, Daniele & Jacques-Louis Nyst, Bernard Queeckers, Frank Theys,

Koen Theys, Annemie van Kerckhoven, Walter Verdin
3.

Overzicht evenementen met film & video

Overzicht van evenementen het ICC waarin video werd getoond. Zowel de Belgische als internationale
videokunstenaars werden opgenomen in het overzicht om een inzicht te krijgen in de manier waarop video zijn intrede
maakte in het ICC en België.
Opmerking: De evenementen met Belgische kunstenaars staan in vetdruk
– 17/01/1973
Colliquim over ‘De Marginale Film’
i.s.m. Centrale filmclub
– 31/03/1973,
Continentale Film & Videotoer
i.s.m. Artworker Foundation en Foto + Filmcentrum vzw
met films van: Y. Auquier, Paul Ausloos, S. Bass, F. Buyens, August Vermylen, L. Celis, Paul de Vree,
Jacques Charlier, Patrick Conrad, Robbe de Hert, E. Emschwiller, Aquipo Movimiento, G. Frydman,
J.P. Grombeer, G. Hendrickx, Hugo Heyrman, A. Jahn, R. Kuypers, P. Lebon, R. Lethem, A.H. Locher,
N. McLaren, H. Mack, Ludo Mich, M. Murphey, Nordhoff-Barthel, Panamarenko, M. Parr, B. Pojar,
G. Prils, Marcel Maeyer, Schwind, Raoul Servais, B. Sulzinger, Guy Lee Thys, W. Ursch, G. Van
Aerschot, F. Van Daele, Van der Borght, J.C. Vercammen, A. Vercruysse, W. Verlinden, U. en F.
Winzentsen
– 22/02/1974
Super 8 Festival
gerealiseerd door United Filmmakers Antwerp
met films van: Luc Deleu, W. Dellaert, Filip Francis, L. Peeters, Georges Smits, P. Van Langendonck,
Vasco en Wout Vercammen (VASCO Audiovisueel gebeuren)
– 25/04/1974
Films van de Coöperatieve Third World Edition
In context van tentoonstelling: Kunstsystemen in Latijns Amerika
met films van: Danilo Galasse, Jorge Glusberg, Pedro Roth
– 25/04/1974
Groep Contrainformacion: Audiovisuele voorstelling Ezeiza
In context van tentoonstelling: Kunstsystemen in Latijns Amerika
– 26/04/1974
Films van Kunstenaars uit Latijns Amerika
In context van tentoonstelling: Kunstsystemen in Latijns Amerika
met films van: Jorge Preloran, Hermogenes Cayo, Horacio Vallereggio, Eduardo C. Caldini, Marcello
Epstein, Analiva Cordeiro, Horacio de Dios
– 27/04/1974
Latijs Amerikaanse Audiovisuele Voostellingen
In context van tentoonstelling: Kunstsystemen in Latijns Amerika
met films van: Antonio Berni, Haydee Gerardi, Eduardo Devrient, Gabriel Brncic, Adolfo Berasatugui
– 27/04/1974
Videotapes van de Coöperatieve Third World Edition
In context van tentoonstelling: Kunstsystemen in Latijns Amerika
met video’s van: Luis Pazos, Hector Pupo, Jorge Gutierrez, Edgardo A. Vigo, A. Alvarez, Z. Corrdia, D.
Gomez, Enrique Torres, Jorge Velturtas, Jaime Davodavich, Juan Carlos Romero, Eduardo Leonetti,
Luis Pazos
– 04/02/1975
New York Underground Films
Samenstelling J.P. Coenen, Patrick Verelst, Marc Poirier dit Caulier
met films van: Christa Maiwald, Gordon Matta-Clark, Diego Cortez, Susan Brockman, Keith Sonnier,
Roger Cutforth, Lawrence Weinder, Nancy Holt, Mark Obenhaus, Walter de Maria, Michael Harvey,
Bruce Nauman, Dennis Oppenheim, Robert Smithson
– 10/02/1975
Belgische Films uit EXPRMNTL 5, Knokke
met films van: J.E. Rafael, Pierre Cordier, Mark Ghens, Jean-Marie Buchet, Annik Leroy, Armand De
Hesselle, Yves de Meester, Jean van Helden

– 17/03/1975
Cinema D’Artista: Filmen van Italiaanse Kunstenaars, Samenstelling Vittorio Fagone
met films van: V. Adami, G. Barrato & M. Polma, G. Baruchello, M. Beccattini, V. Bernadinone, A.
Granchi, U. La Pietra, A. Moretti, Luca Patella
– 05/04/1975
Gerald Minkoff: Video’s
In context van tentoonstelling: Gerald Minkoff: Video 1970)1975
– 23/04/1976
Video and Filmworks 1972-1975 and life performance
door Hans Breder en Anna Mendieta
– 14/02/1976
Vijfde Internationale Videodagen
met films van 260 deelnemers, o.a.: (Buitenlands) Wolf Vostell, Reindeer Werk, Gary Hill, Maurizio
Nannucci, Sosno, Luciano Fabro, Lea Lublin, Osvaldo Romberg, Michael Druks, Gerald Minkoff, Ben
d’Armagnac, Urs Luthi, Gina Pane, Chris Burden, Hervé Fischer, Fabrizio Plessi, Douglas Davis, Bill
Vazan, Luca Patella, Fred Forest; Jorge Glusberg (Belgisch) Luc Deleu, Jacques-Louis Nyst, Jacques
Lennep, Hubert Van Es (Flor Bex), Danny Matthys, Raoul Van Den Boom, Filip Francis, Lili Dujouri,
Hugo Duchateau, Hugo Roelandt, Chris Goyvaerts, Erik Convents, Roger Steylaerts, Christine
Vandemortel (Una Maye), Hugo Heyrman, Leo Copers, Georges Smits, Philippe van Snick, Pierre
Courtois, Jacues Lizène
– 19/02/1976
Video in Musea en Culturele Centra
Studiedag
met voordrachten: Johan van Heddegem: “Algemene inleiding in het medium video”; Florent Bex:
“Reproductie – Hardware”; Gies Ponsaerts “Productie – Hardware”; Jan Debbaut: “Specifieke
software en gebruiksmogelijkheden”; Hein Reedijk “Overzicht van het videogebruik van
Nederland”; Jean-Paul Coenen: “Overzicht van het videogebruik in België”
– 19/04/1977, 11/5/1977, 16/05/1977, 18/05/1977
Films over het werk van Christo
– 26/09/1977, 28/10/1977, 9/11/1977
Benni Effrat
Filmperformance door Benni Effrat
– 24/11/1977
Taka Iimura
Voorstelling van de films van Taka Iimura

– 25/11/1977
Taka Iimura
Voorstelling van de nieuwste videotapes van Taka Iimura
– 23/03/1978
Ernest Gusella: Voordracht over zijn video werk
– 07/04/1979
Planstudio Siepmann, Live Videoperformance
– 08/09/1978
Analisi Percettiva Video-sonora-Zappettini
door Marco Canepa & Paola Romei
– 15/09/1978
Dieter Froese
Multi-channel video voorstelling en bespreking door Dieter Froese
– 20/10/1978
“Tech Baby”, “Pissed with all this shit” en “Suzi-Q”
Susan Russel
– 11/11/1979
Video’s van Les Levine
In context van tentoonstelling: Diamond Mind
– 01/02/1979
The Silent Lecture
filmperformance van Benni Effrat
– 08/02/1979

Artists, Building a nuclear head
Christa Maiwald
– 30/03/1979
Projekt-video-akt
Frank Vranckx
– 14/06/1979
Old Chap
Michael Laub & Yan Convents
– 02/10/1979
“Between the Lines”, “On Subjectivity” en “Transfer”
Antonio Muntadas
– 30/10/1979
Desperados Music
Jacques Charlier
– 29/11/1979,
“General Idea's Pilot”, “Hot Property” en “General Idea's Test Tube”
General Idea
4.

Onderzocht Materiaal
A) JAARVERSLAGEN

Info uit de jaarverslagen van het ICC die relevant zijn voor videokunst in België. Dit met als doel een overzicht op te
stellen van de evolutie van Continental Video & de uitrusting van videomateriaal in het ICC. Daarnaast is hier ook een
overzicht van alle instanties die videomateriaal huurden bij het ICC, waardoor we een nationaal netwerk ontdekken
tussen verschillende Belgische instanties. Voor verdere info wordt verwezen naar de publicatie: DE DEYNE, L. ICC
1970-1977: Een documentaire overzichtstentoonstelling. A
 ntwerpen. ICC. 1977
●

Jaarverslag 1975:
– Productie Belgische kunstenaars: Leo Copers, Pierre Courtois, Jacques Lennep, Jacques-Louis Nyst,
Jacques Lizéne, Filip Francis, Hugo Heyrman, Danny Matthys, Hubert van Es, Guy Mees, Ludo Mich
– Productie buitenlandse kunstenaar: Michael Druks, Dan Graham, Gerald Minkoff, Lea Lublin, Gilles
Richard, Sosno, Fabrizio Plessi, Christina Kubisch
– Geregistreerde performances van Christina Kubisch en Charlemagne Palestine
– Voorlichtingsavond betreffende video voor de studenten van het Hoger Instituut voor
Kunstgeschiedenis van de Rijksuniversiteit in Gent
– Apparatuur ter beschikking gesteld aan: Museum voor Hedendaagse Kunst, Gent; Culturele dienst van
de Provincie West Vlaanderen; Organisatoren van Midzomernachtsforum Assenede i.s.m. Museum voor
Moderne Kunst, Brussel; Culturele raad van de universitaire instellingen Antwerpen; Film International
Festival, Antwerpen
– Start van een internationaal documentatiecentrum inzake videokunst
– Start van het begeleiden van tentoonstellingen in het ICC door middel van educatieve
videoprogramma's (eigen & i.s.m. B.R.T.)

●

Jaarverslag 1976:
– Verdere uitbouw van de uitrusting en studio,
– Bruikleen van materiaal aan: Museum voor Hedendaagse Kunst, Gent; KU Leuven; Universitaire
Instelling, Antwerpen; VMHK, Gent; De Warande, Turnhout; Ministerie van de Nationale Opvoeding en
Nederlandse Cultuur, dienst Internationale Culturele Betrekkingen, Brussel; Gemeentemuseum, Temse;
Centrum voor Informatie en Aktueel Prentenkabinet, Hasselt; Neue Galerie & Ludwich, Aachen
– Realisatie Videotapes: Educatieve programma's voor Intern gebruik, Educatieve en documentaire
programma's voor derden
– Uitbouw verzameling videotapes: Tapes uit de verzameling van de stichting De Appel, Amsterdam; The
American Library, Brussel; Engelse Kunstenaars uit de verzameling van David Hall, London
– Bruikleen Videotapes aan derden: International Video Festival, Aarhus; 6th International Open
Encounter on Video, Caracas; Biënnale van Venetië; 7th International Open Encounter, Barcelona; Video
Conference, Graz
– Productie Belgische kunstenaars: Leo Copers, Danny Matthys, Garry Bigot, Christine Vandemortel,
Jacques-Louis Nyst, Jacques Lennep, Ludo Mich, Filip Francis, Daniel Dewaele, Raoul Vandenboom, Raf

Verjans, Allesandro, Nicola, Karel Uytterhaegen
– Productie buitenlandse kunstenaars: Bill Vazan, Luca Patella, Luis F. Benedit, James Lee Byars, Antonio
Muntadas, Jons Richter, Edmund Kuppel, Raoul Marroquin
– Uitbouw documentatie: Verwerving catalogi; boeken & tijdschriften inzake video; Verdere uitbouw
steekkaarten en dossiers door permanente correspondentie met de voornaamste videocentra
– Manifestaties: 5th international Open Encounter on Video; Organisatie van studiedag: Video Als
Educatief Medium in Musea en Culturele Centra
– Voordrachten over video: Videokunst en de werking van de videokunst en de werking van de
videodienst van het ICC door Jan Debbaut en Chris Goyvaerts op uitnodiging van: De Belgische
Museumvereniging, Commissie voor Educatieve Diensten; KU Leuven; Rijksuniversiteit, Gent; Centrum
voor Informatie en Actueel Prentenkabinet, Hasselt
– Bezoek aan de videostudio en rondleidingen: Nassau-Scholengemeenschap, Breda; Studenten
Antwerpse Academie; Studenten R.I.T.C.S., Brussel; Studenten Hoger Instituut voor Kunstgeschiedenis en
oudheidkunde, Gent,
– Publicaties: Rapport aan de commissie voor Educatieve Diensten inzake videogebruik in de musea;
Bibliografie van de videokunst; Beknopt Lexicon van de gebruikelijke videoterminologie.
– Aankopen blijvend materiaal: Audio-visuele apparatuur: 5 videomonitoren PVM 90, 1 camera (video)
AVC 1400 CE + Voeding; 1 Magnetische Cel; 1 plakpers voor film; 2 Kabels voor videoinstallatie; 1
omspoeler voor film; 3 spoelen; 1 projectiescherm; 1 montagetafel; 105 videobanden: casseten en open
reel
●

Jaarverslag 1977:
– Verdere uitbouw apperatuur en inrichting studio
– Productie Belgische kunstenaars: Filip Francis, Raf Verjans, Daniël Weinberger, Frank Van Herck,
Jacques Lennep, Jacques-Louis Nyst, Christine Vandemortel, Hugo Roelandt, Edith Dewitt, Danny
Matthys, Luc Deleu, Raoul Vandenboom, Wout Vercammen
– Productie buitenlandse kunstenaars: Kurt Matt, Marian Hesken, Henning Brandis, Rally Tarlo, Raoul
Marroquin, Benni Effrat, Ralston Farina, Richard Landry, Gordon Matta-Clark
– Bruikleen aan andere instellingen en diensten: Museum voor Hedendaagse Kunst, Gent;
Bonnefantenmuseum Maastricht; Galerij Isy Brachot, Brusse; Gallerij De Clercq, Knokke; Paleis voor
Schone Kunsten, Brussel; Academie voor Schone Kunsten, Gent; Festival van de Film voor de Vrouw,
Brussel; dhr. Frans Weyler; St. Josefkliniek, Kalmthout; Educatieve dienst van de stad Antwerpen; Galerij
Alexandra Monet, Brussel; Ministerie van de Nederlandse Cultuur, Brussel; Jardin Botanique, Brussel;
R.I.T.C.S., Brussel; Gemeenstebestuur, Knokke-Heist; Galerij Spectrum, Antwerpen
– Bezoek en/of gebruik videostudio: R.I.T.C.S., Brussel; Provenciale Uitleendienst, Antwerpen, K.A.S.K.A.,
Antwerpen; Kunsthistorisch instituut, Antwerpen; Coloma, Mechelen; Academie voor Schone Kunsten,
Gent
– Realisatie videotapes: educatieve programmas voor intern gebruik, educatieve programmas voor
derden
– Aantal bezoekers videovoorstellingen: 69
– Geprimeerde tentoonstellingen: Filip Francis, Hofjes van Eden, Benni Efrat, Gordon Matta-Clark

●

Jaarverslag 1978:
– Productie Belgische kunstenaars: Jacques Lennep, Filip Francis, Luc Deleu, Wout Vercammen,
Denmark, Luc Piron, Luc Coeckelberghs, Maniac Productions
– Productie buitenlandse kunstenaars: AGAM, Fabrizio Plessi, Christina Kubisch, Susan Russel, Benni
Effrat, Marina Abramovic, Dur an Kim, Abramovic & Ulay
– Videostudio gebruikt door externen voor opname en montage: Danny Matthys, R.I.T.S.C., Mix Media
Festival, Marianne Heskens, Monette Losa, De Andere Film vzw., Continental Video vsw., R.T.B. Liège
– apparatuur ter beschikking gesteld aan derden: Galerie Cerard Aubie, Paris; Galerij Meacht, Oostende;
Galerij R & S, Antwerpen; De Warande, Turnhout; Neue Galerie, Aachen; Ercola; Continental Film &
Video; Romi Goldmuntcentrum, Antwerpen; Ministerie Nederlandse Cultuur, dienst infrastructuur;
“Theater en Wij”, Arnem; Tentoonstellingen en performances in het ICC
– Aantal bezoekers videovoorstellingen: 396

●

Jaarverslag 1979
– Productie Belgische kunstenaars: Jacques Lennep, Walter Beckers, Marie-Jo Lafontaine, Trojaanse
Paard, Michael Laub, Robert Bruyninckx, Luc Deleu, Filip Francis, Wout Vercammen
– Productie buitenlandse kunstenaars: James Lee Byars, Harry de Kroon, Gretta Allegre, Benni Effrat,
Connie Beckley, Klara Kuchta, Jonier Marin, Marianne Hesken, Jana Heimsohn

– Videostudio voor opname en montage: Marianne Hesken; Continental Video; Warande, Turnhout;
Robbe de Hert; Educatieve Dienst Antwerpen; Unicef
– Apperatuur ter beschikking gesteld aan Galerie Gerard Aubie, Paris; Romi Goldmuntzcentrum,
Antwerpen; Jordaenshuis, Antwerpen; Provenciaal Museum Begijnhof, Hasselt; Trojaanse Paard,
Antwerpen; Academie voor schone kunsten, Antwerpen; Plan K, Brussel; Warande, Turnhout; Gallerie
Alexandra Monett, Brussel; Continental Film & Video; tentoonstellingen performances ICC
B) TECHNISCHE FICHES
In het archief van het ICC zitten enkele technische fiches van video’s gemaakt door continental video. Hier is een
overzicht van de fiches die terug te vinden zijn in het archief. Bij deze gevallen kunnen we met zekerheid stellen dat
deze video’s in het ICC geproduceerd zijn door continental video. Ook kunnen we achterhalen wie meewerkte aan de
video’s. Dit is echter een kleine selectie van de totale productie van Continental Video, maar veel van de fiches
ontbreken. Dit kan zijn doordat ze nooit werden aangemaakt of ergens verloren gegaan zijn. Ook kunnen we via de
chronologie de evolutie van de gebruikte apparatuur achterhalen.
●

●

●
●

●

●

●

●

●

●

●

Closed Circuit
Hubert Van Es, 1974
gerealiseerd door Continental Video met medewerking van Chris Goyvaerts
Open Reel V-60H
Psycho-Fysiologisch Experiment
Hubert Van Es, 1974
gerealiseerd door Continental Video met medewerking van Chris Goyvaerts
Open Reel V-60E
Sand Action
Hubert Van Es, 1974
gerealiseerd door Continental Video met medewerking van Chris Goyvaerts. Open Reel V-60E.
Experiments for Autocommunication
Hubert Van Es, 1975
gerealiseerd door Continental Video met medewerking van Chris Goyvaerts
Open Reel V-60H
Waterfire
Hubert Van Es, 1975
gerealiseerd door Continental Video met medewerking van Chris Goyvaerts
Open Reel V-60E
Vive La Peinture
Jacques Lennep, 1975
gerealiseerd door Continental Video met medewerking van Chris Goyvaerts
Sony U-Matic.
6x4
Guy Mees, 1975
gerealiseerd door ICC Antwerpen met medewerking van Chris Goyvaerts (camera & editing)
Sony U-Matic
The Skins at the university & in the streets
Nicola, 1975
gerealiseerd door Continental Video in samenwerking met Dominique Royer, Chris Goyvaerts &
Christian Nicola, performance collaborators: students, people in the street .
Sony U-Matic.
Nouvelle Decomposition Piece no. 346
Pierre Courtois, 1975
gerealiseerd door Continental Video/ Groupe CAP met medewerking van Chris Goyvaerts
Sony Umatic.
Fossile no. 10349
Pierre Courtois, 1975
gerealiseerd door Continental Video/ Groupe CAP met medewerking van Chris Goyverts
Sony Umatic
Third Age
Pierre Courtois, 1975
gerealiseerd door Continental Video/ Groupe CAP met medewerking van Chris Goyverts
Sony Umatic.

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

Scores
Phillipe van Snick, 1975
gerealiseerd door ICC, met medewerking van Chris Goyvaerts (camera & editing).
Sony U-Matic
Survival Memorial
Raf Verjans, 1976
gerealiseerd door Continental Video met medewerking van Chris Goyvaerts
Sony U-Matic.
Recuperatie-Integratie
Raoul Van den Boom, 1977
gerealiseerd door Continental Video
U-Matic KCA 20
Smile
MANIAC Productions, 1978
gerealiseerd door ICC & Maniac Productions, met samenwerking van Dany van de Mierop (camera &
real.) Sony U-Matic
maandag, dinsdag, woensdag, vrijdag, weekend
Wout Vercammen, 1978
gerealiseerd door Continental Video, met medewerking van Ivan Beeckaert
KCA 10 mono
140 Balletjes
Luc Coeckelberghs, 1978
gerealiseerd door Continental Video met medewerking van Glenn van Looy
U-Matic KCA 10
L’Art Sans Talent
Jacques Lizène, 1979
gerealiseerd door R.T.B.F. Liège in “Videographie”
Scotch U-Matic
Superpositions
Luc Deleu, Filip Francis, Wout Vercammen, 1979
gerealiseerd door Continental Video, met samenwerking van Ivan Bekaert (Camera & real.)
Sony U-matic.
Video Tape, Concept-Video, Twins
Frank van Herck, 1979
gerealiseerd door R.T.B.F. Met medewerking ban Paul Paquay.
Sony U-Matic
Chaptapes: Une histoire encore plus simple
Michael Laub & Jan Convents, 1980
gerealiseerd door Laubinsky – Continental Video
Sony U-Matic
C) CATALOGI

Info uit de catalogi van de tentoonstellingen van Belgische kunstenaars. Hiermee trachten we te achterhalen welke
specifieke video’s er in elke tentoonstelling getoond werden. Vaak vinden we video’s terug die de titel hebben van een
tentoonstelling, maar volgens de catalogus niet geïntegreerd zijn in de catalogus.
BEX, F. Aspekten van de Actuele Kunst in België. Antwerpen. ICC, 1974
getoonde video's: Alain D'Hooghe: 'Art-Poubelles' (1970), 'Prototype Culinaire' (1972), 'Casino de L'Art
Avant-Garde' (1972) & 'La Manière de Marcel Duchamp (1964); Rudi Rommens: 'Wandelen' (1974); Hubert
van Es: “Sand Action”
BEX, F. Filip Francis. Antwerpen. ICC. 1977
getoonde video’s: Pieces for Tumbling Woodblocks (1975)
BEX, F. Frank van Herck. A
 ntwerpen. ICC. 1977
BEX, F. Hofjes van Eden: Creatieve Tuinsituaties in Vlaanderen, Johan van Geluwe. Antwerpen. ICC. 1977
getoonde video’s: Hofjes van Eden (1777) vermoedelijk; geen expliciete vermelding in catalogus
BEX, F. Hugo Duchateau. A
 ntwerpen? ICC. 1977
getoonde video (vermoedelijk): R
 elations (1977)
BEX, F. & VAN PELT, H. Marie-Jo Lafontaine. Antwerpen. ICC. 1979.
getoonde video’s: ‘ Installation tape horizontal’ (1979), ‘Installation tape vertical’ (1979)

DE DEYNE, L. ICC 1970-1977: Een documentaire overzichtstentoonstelling. A
 ntwerpen. ICC. 1977
DUJOURI, L. Uitreksels uit Video’s. Antwerpen. ICC. 1978
JANO. Sand Piece. Antwerpen. ICC. 1979
getoonde video: ‘Sand Piece’ (1979)
LENNEP, J. Yves Somville. A
 ntwerpen, Crisnée. ICC, Yellow Now. 1979
getoonde video: Maquillage de Yves Somville (1979)
Teksten van: P. Restany, P. Brisack en Flor Bex
VAN BROECKHOVEN, G. Salade Leigeoise. Antwerpen. ICC. 1985
(relevante) getoonde video’s: Jacques Louis Nyst: Aile Quatre Neige (1978); Michele Blondeel & Boris Lehman:
‘Marcher ou la Fin des Temps Modernes’ (1979); Frank Van Herck: ‘Three Pieces’ (1979)
VAN DEN BOOM, R. Recuperatie Reïntegratie. Antwerpen. ICC. 1977
getoonde video: ‘R
 ecuperatie Integratie’ (1977)
VAN HEDDEGEM, J. Retrospectieve van de Belgische Videoinstallaties. A
 ntwerpen, M HKA, 1993
(relevante) getoonde video’s: Leo Copers: ‘Mona Leo (Studie naar Meesters)’ (1974); Stefan de Jaeger: ‘La
Mort de Narcisse’ (1979); Lili Dujouri: ‘Hommage à’ (1972); Jacques Lennep: ‘Tube Video’ (1975); Jacques
Lizène: ‘Absence de Sujet Filme’ (1971); Danny Matthys: ‘Building 19 Verdiepen’ (1975), ‘9+1 Polaroid
Pictures (1976)
VRANCKX, F. Project - Video - Akt. B
 russel. Self-published door Frank Vranckx.1979
Installatie: 4 monitoren: kleur en z/w, 1 ononderbroken opname, 1 montage, 1 observerende camera
Met teksten: “Sober maar mondig: de pretentie van het medium”, Frank Vranckx; “Videokunst, niet helemaal
aux serieux”, Mieke Weyns
D) PERS & COMMUNICATIE
Uit het archief van het ICC noteerden we een selectie documenten die belangrijke info weergeven over videokunst in
het ICC of België. Deze bestaan uit brieven, persmededelingen en bulletins.
●

1973: Continentale Film & Videotoer (website Hugo Heyrman): The vehicle had a complete self-operating
closed circuit system, powered by a generator. The screen inside, looked like a high quality giant TV. To
shorten the projection distance a construction of mirrors was used to transfer the video projection to the
backside of a transparent screen. Experimental films and videos were directly transmitted to a comfortable
sitting public of 30 people. The soundtrack of the movie inside could also be heard outside through exterior
loudspeakers. The mobile cinema itself was Mack Lanova (9400KG. Length 11m. Width 2.5m. Height 3.80m.)
The white, spacious, fantastic looking bus was perfectly suited for this free, independant, not for profit project
http://www.doctorhugo.org/cinemabus/modernmedia.html

●

1973: Continentale Film & Videotoer persmededeling: Het programma kan vrij heterogeen genoemd worden,
alhoewel er toch een aantal tendensen kunnen onderscheiden worden. Naast inzendingen uit het buitenland
bemerkt men een groot aantal inlandse producten. Naast werken van bekende marginale filmmakers vindt
men ook voortbrengselen van jonge kunstenaars. Naast internationaal befaamde animatiefilms worden er
ook experimentele films vertoond, die slechts voor ingewijden vatbaar zijn.
(bijlage 1)

●

1973: Brief Jan van Broeckhoven naar de heer Janssens de Bisthoven van Groningenmuseum in Brugge
(Continentale Film & Videotoer): Wij zouden het prijs stellen indien u deze “tentoonstelling” zoudt willen
overnemen. De organisatie vergt geen speciale inspanningen, daar de mobiele bioscoop kant en klaar
opgesteld worden waar men wil. U hoeft enkel voor de nodige propaganda te zorgen
(bijlage 2)

●

07/1974: Persnota tentoonstelling Belgische Avant -Garde kunst 1965-1974 (Aspekten van de Actuele Kunst
in Belgie): Ditmaal wordt echter in tegenstelling met vorig jaar, toen het een vrij salon van vlaamse schilders
en beeldhouwers betrof, getracht een overzicht te bieden van de Belgische avant-garde kunst van de laatste
10 jaar.
(bijlage 3)

●

Beeld van ‘Sand Action’ van Hubert Van Es
(bijlage 4)

●

10/05/1976: Brief van Galerie Vega aan ICC (Flor Bex), uitnodiging action Dan Graham op 14 Mei 1976

(bijlage 4)
●

01/01/1979: Bulletin ICC, Vanaf 6 Januari wordt er tevens een videotheek voor het publiek opengesteld, welke
voorlopig wordt ondergebracht in de leeszaal waarin zich tapes bevinden van en over Belgische en
internationale kunstenaars
(bijlage 5)

●

01/10/1979: Brief ‘Stichting Mickery Workshop’ aan Flor Bex: Michael Laub, u wel bekend, heeft indertijd een
begin gemaakt met het produceren van een video tapes dankzij en met uw medewerkuing. Onzerzijds is er
belangstelling voor het doortrekken van het concept idee naar een kleine serie presentaties in Mickery.
Hiertoe zou Laub opnieuw een beroep op uw medewerking doen om de tapes te kunnen afmaken. Namens
hem vraag ik thans of dat mogelijk is.
(bijlage 6)

●

12/03/1980: Brief van Glen van Looy aan Guy Mees: Met deze wil ik je laten weten dat er een mogelijkheid
voor je bestaat tentoon te stellen in het koetshuis; dit van 13 September tot 12 October 1980
(bijlage 7)

●

1981: Interview met Flor Bex door De Nieuwe Workshop, Op dit ogenblik is er een achterstand t.o.v. Alle
media die bestaan en die als creatieve media kunnen gebruikt worden. Vervolgens worden de studenten ,
kunstenaars, niet degelijk voorbereid op het latere creatieve leven. Zij missen dikwijls begeleiders met wie ze
diepzinniger over inhoud en de betekenis van hun werk kunnen discussieren. Ze worden ook niet voorbereid
om te functioneren in bestaande structuren.
(bijlage 8)

●

12/02/1982: Video zoekt zijn weg, Chris Dercon, De Standaard: Met het Antwerpse ICC, dankzij bekwame
mensen en unieke productie-mogelijkheden en een uitstekende kollektie, kon men een ogenblik denken aan
een professioneel uitgebouwd museaal video-beleid. Jammer genoeg maakten strubbelingen op ministerieel
niveau hier een eind aan (…) Wat productiemogelijkheden in Antwerpen betreft, staat het professionele
Continental Video borg voor zeer inventieve video-realisaties en video-registraties. Hier werden ondermeer de
gesofistikeerde programma's van Frank van Herck geproduceerd. Ten slotte vinden we in deze stad ook het
commerciële all-round videobedrijf LUVOX terug, waar zowaar, op een zeer efficiënte manier, aan “sponsoring
the arts” wordt gedaan
(bijlage 9)

●

07/03/1983: Antwerpse Kunst op Videogebeuren, Chris Dercon, De Standaard: Flor Bex nam ondertussen het
directeurschap van het ICC waar, en begon in de kelders van het pand een heuse videostudio in te richten. De
Continental Videoten registreerden performances en begeleidden kunstenaars die met het medium wilden
werken. Ook talrijke buitenlandse artiesten als de legendarische James Lee Byars sloegen hun tenten op in het
videopand aan de Meir. Het ICC werd één van de zenuwcentra van de Europesche videokunst. De overheid
sloeg echter de schrik om het hart: geruchten deden de ronde dat in het ICC “blote flilms” werden gemaakt.
(...)
Wat lag er meer voor de hand dan een en ander op de Antwerpse stadskabel te laten zien daar deze manier
van verwpreiden, direkt de huiskamer in, eenzelvde provocatieve of op zijn minst konfronterende werking zou
hebben als een kunstwerk op straat. Flor Bex is het niet gelukt. Hij stootte op heftig verzet van het
stadsbestuur.
(bijlage 10)

5.

Bevindingen

Tijdens de protesten van Mei ‘68, pleitte in Antwerpen de groep VAGA (Vrije Actiegroep Antwerpen) met onder
andere Hugo Heyrman, Panamarenko en Wout Vercammen, voor een grotere inspraak in de museumsector in België.
De vrije vergaderingen die werden ondernomen als positieve uitkomst van de protesten leidden tot verschillende
bezettingen en happenings. Uiteindelijk spoorden deze acties de toenmalige minister van cultuur Frans van Mechelen
in 1970 aan tot de oprichting van een nieuw instituut voor hedendaagse kunst, het Internationaal Cultureel Centrum
(ICC) dat werd gevestigd in het koninklijk paleis op de Meir. Dit instituut mondde later uiteindelijk uit tot het Museum
voor Hedendaagse Kunst Antwerpen (M HKA) waar het archief van het ICC nu zit.
Ludo Bekkers, voormalige producer bij de BRT, werd als eerste aangesteld als directeur van het ICC. Audiovisuele

media waren dus vanaf het begin verweven in de werking van het ICC. Florent Bex (algemeen gekend als Flor Bex)
werd aangenomen als assistent van Bekkers. Wanneer Bekkers twee jaar later terug naar de BRT trok, werd Bex in
1972 aangesteld als directeur van het ICC. Bex had stage gelopen bij de BRT en als assistent van Jacques Ledoux tijdens
het festival EXPRMNTL in Knokke, kwam hij al regelmatig in contact met het medium video. Eén jaar na zijn aanstelling
zien we al snel evenementen met video verschijnen in het ICC.
Zo werd er in het begin van het jaar 1973 een colloquium georganiseerd over de marginale film, met name film die
toen niet binnen een commercieel kader omvat kon worden. Dit leidde uiteindelijk tot het evenement de Continentale
Film & Videotoer, ontstaan uit een samenwerking tussen VZW Foto + Filmclub (F+FC): een VZW opgericht door Bex
met als doel meer vrijheid en budget te krijgen voor het I.C.C. en Artworker Foundation (ARFO): een collectief
opgericht door Hugo Heyrman, Wout Vercammen en Filip Francis. De Continentale Film en Videotoer stelde als doel
een platform op te richten voor het vertonen van marginale film, of film die niet paste binnen het typische
commerciële kader. Dit met een mobile cinema die rond België en Nederland reisde. De titel van het evenement is
misleidend, door technische tekortkomingen had men de mogelijkheid niet om video te vertonen, dus werd er enkel
film vertoond. De organisatoren bouwden deze filmbus naar een idee van ARFO voor een ‘Mobile Museum of Modern
Media’. Toen al speelden de leden van ARFO met het idee om een productie studio op te richten om videomateriaal
ter beschikking te stellen voor kunstenaars. Dit zou uiteindelijk leiden tot de oprichting van de productiestudio
Continental Video in de kelders van het I.C.C..
Al snel na de Continentale Film & Videotoer o
 rganiseerde de Franse kunstenaar VASCO een ‘audiovisueel
gebeuren’,verder bekend als het Super 8 Festival. Hier werden onder andere films getoond van Luc Deleu en Filip
Francis. Het ging om Super 8, 16mm en dia’s die “filmen als stellingname tegenover sociale, politieke, esthetische,
economische, marginale en gewoon alledaagse aspecten en dit met de meest eenvoudige filmische middelen”. Dit kan
in dezelfde lijn worden bekeken met het colloquium over de marginale film en de Continentale Film & Videotoer,
omdat we dezelfde thema’s zien terugkomen; deze verschillende evenementen pogen allemaal een platform te
bieden voor (audio) visuele kunst die niet binnen de normen van de commerciële film valt. Ook zien we dezelfde
personen terugkeren als organisatoren. Zowel Luc Deleu als Filip Francis organiseerden of namen deel aan de
Continentale Film & Videotoer en het Super 8 festival.
Eén van de onderzoekspunten van dit project wil de rol van collectieven binnen het Belgische kunst milieu in de jaren
zeventig te onderzoeken. Eerst en vooral valt het ontstaan van het ICC terug te leiden naar de kunstenaarsgroep
VAGA, maar zoals we zien speelde ook ARFO een grote rol in het ontstaan van het productiehuis Continental Video.
Verder vinden in de inventaris van Continental Video verschillende producties van collectieven terug, zoals groupe
CAP en MANIAC productions. Ook vallen er in het ICC verschillende tentoonstellingen van collectieven te bewonderen,
zoals die van het Belgisch collectief MASS MOVING.
In 1974 ontstaat Continental Video naar een idee van ARFO. Door een samenwerking tussen Flor Bex en Chris
Goyvaerts, een gewetensbezwaarde die door Bex werd aangenomen als technische assistent in het ICC, ontstond hier
een videoafdeling. Goyvaerts kreeg de taak va technische assistent en verantwoordelijke van de afdeling. Aanvankelijk
kocht Bex de eerste camera aan om performances en happenings te registreren, maar al snel werd de camera gebruikt
om videowerk te realiseren. Het eerste videowerk dat we kunne bestempelen als een kunstenaarsvideo was Five Acts
on Screen (1975) door Marc Verstockt. Deze video werd nog niet in het ICC gerealiseerd, maar al snel werden de
kelders van het centrum gebruikt als productiestudio van Continental Video. Vanuit het ministerie in Brussel kreeg Bex
weinig steun, als gevolg poogde Bex op zijn manier om toch middelen te verwezenlijken. Zo schreef hij de
videocamera’s in als meubilair om financiering te krijgen van de overheid, en werkte hij met gewetensbezwaarden om
extra capaciteit te voorzien. Door die redenen wordt Continental Video pas in 1975 een officiële VZW.
Een belangrijk steunpunt voor Continental Video was het bedrijf LUVOX, een distributeur en verkoper van
videomateriaal gevestigd in Antwerpen. Dit bedrijf werd opgericht door Lu van Orshoven, waarmee Flor Bex een
nauwe samenwerking aanging. Het bedrijf leverde aanvankelijk vooral aan professionele klanten en bedrijven, maar al
snel ontdekte Van Orshoven de voordelen van het uitlenen van zijn materiaal aan kunstenaars. Het was namelijk het
doel van bepaalde kunstenaars zoals Hubert Van Es (pseudonym Flor Bex) om de limieten van het medium te
ontdekken en verleggen. Door het experimenteren met videomateriaal kon een kunstenaar technieken ontdekken die
Van Orshoven op zijn beurt kon gebruiken om zijn materiaal te promoten aan professionele klanten. Hij leende
vervolgens vaak materiaal uit aan het ICC en Continental Video en promoot de videokunstenaars naar zijn klanten toe.
In 1973 kwam Flor Bex in contact met Jorge Glusberg, een Argentijnse directeur, curator en businessman, alsook
oprichter van het Centre for Art and Communication (CAYC), waarin een productiestudio voor videokunstenaars werd
opgericht. Door de samenwerking tussen Bex en Glusberg ontstaat in het ICC een tentoonstelling en reeks
evenementen rond Latijns-Amerikaanse kunst, namelijk Kunstsystemen in Latijns Amerika. In de context van deze

tentoonstelling werden voor het eerst evenementen volledig gewijd aan video in het ICC. Niet alleen trokken de
Latijns- Amerikaanse kunstenaars naar België, maar er werden ook Belgische kunstenaars uitgenodigd om in Buenos
Aires en Caracas tentoon te stellen. Zo cureerde Bex in 1974 de tentoonstelling Aspekten van de Actuele Kunst in
België. H
 et is in deze tentoonstelling waar het videowerk van een Belgische kunstenaar voor het eerst in het ICC werd
tentoongesteld: het gaat hier om een werk van Hubert Van Es (pseudonym Flor Bex) getiteld Sand Action (1974). Er
werden ook films vertoond van Alain D’Hooghe en Rudi Rommens. De tentoonstelling begon in Buenos Aires, reisde
verder naar Caracas en dan naar het ICC.
Bex werd als Hubert Van Es meerdere malen uitgenodigd om mee te doen aan de International Open Encounters
georganiseerd door CAYC, maar hij werd ook gevraagd om als directeur van het ICC lezingen te geven over videokunst
in musea. Voor een uitgebreid verslag over de International Open Encounters wordt verwezen naar het ‘rapport
Onderzoek CAYC’. Het is door de International Open Encounters dat Belgische videokunst internationaal op de kaart
wordt gebracht. De videodagen reisden rond Europa, Zuid-Amerika en Azië. Andersom zorgden de vele
videotentoonstellingen van buitenlandse kunstenaars in het ICC voor een internationale invloed op Belgische
videokunstenaars.
In het ICC komt in 1973 verandering wanneer Jan Debbaut & Jean-Paul Coenen Claude Devos vervangen als
verantwoordelijken van de videoafdeling. De afdeling krijgt meer leven en er valt op te merken dat er aanzienlijk meer
evenementen worden gepland. Opmerkelijk is dat dit gegeven niet evident was in een tijdsgeest waarin het ICC de
eerste openbare instelling voor hedendaagse kunst betekende in België, en waar er voordien op nationaal niveau
slecht enkele evenementen met video reeds georganiseerd waren. Uit persberichten kan worden afgeleid dat
hedendaagse kunst in die tijd vaak werd bestempeld als ‘té avant-gardistisch’ en onbegrijpbaar. Hetzelfde geldt voor
videokunst uit die periode. Ondanks tegenwerking op ministerieel niveau blijft Flor Bex in het ICC inzetten op video.
Vergelijkend met de videoproducties die terug te vinden zijn in zowel de technische fiches als de jaarverslagen in de
archieven van het ICC, worden weinig van de geproduceerde video’s direct getoond binnen de context van een
tentoonstelling in het ICC. Bovendien werd video in het ICC destijds vaker evenementieel getoond dan als opstelling
binnen een lopende tentoonstelling. Vanuit de oplijsting van tentoonstellingen valt af te leiden dat er in het begin
meer sprake was van tentoonstellingen met internationale videokunstenaars dan van Belgen. Vanaf 1976 worden
meer Belgen tentoongesteld, maar toch blijft de meerderheid bij internationale kunstenaars. Uit de videocollectie van
het ICC blijkt dat 65% van de video’s van internationale kunstenaars is. Toch vormen de Belgische kunstenaars de
meerderheid binnen de producties van Continental Video tot 1977. Hierna beginnen de internationale producties op
gelijke voet te staan met het aantal Belgische producties. Globaal genomen was 1976 een beweeglijk jaar voor video
in het ICC De daling van productie vanaf 1977 valt ook te verklaren vanuit het ontslag van Jan Debbaut en Jean-Paul
Coenen, die de dragende kracht van de videoafdeling van het ICC vormden. Dit door budgettaire redenen en een
tegenwerking van de overheid.
In 1975 begint Continental Video naam te krijgen in het Belgische en internationale medialandschap, en bleef (op
enkele uitzonderingen na) lang de enigste productiestudio die apparatuur openlijk en makkelijk ter beschikking stelde
voor kunstenaars in België. Overeenkomsten werden gesloten met kunstenaars zodat de productiestudio de
moedertapes van elke video kon verwerven. Hierdoor bleef videocollectie van het ICC groeien. In 1975 begon het
centrum documentatie over video zoals catalogi en tijdschriften aan te schaffen. Ook werden er voordrachten over
video gehouden en rondleidingen in de videostudio. Uit de volledige inventarislijst blijkt dat minstens 33% van de
gehele videocollectie geproduceerd is door Continental Video. Dit getal zou vermoedelijk hoger liggen, maar doordat
credits ontbreken bij vele video’s is het exacte getal moeilijk te stellen. Wel kunnen we hieruit afleiden dat er een
groot aantal video’s van buiten het ICC komen. Uit de jaarverslagen blijkt dat deze verzameling in 1976 werd
uitgebreid met tapes uit de verzameling van De Appel in Amsterdam, The American Library in Brussel en enkele tapes
uit de verzameling van David Hall in London. In het maandelijks bulletin van het ICC is er in 1979 sprake van een
mediatheek in het ICC, waar bezoekers deze collectie konden raadplegen. Hoewel er in het bulletin van het ICC
duidelijk stond vermeld dat er een videotheek zou komen in het ICC, beweerden verschillende geïnterviewden als o.a.
Jan Debbaut, Flor Bex, Chris Goyvaerts en Greta van Broeckhoven, dat ze zich niet kunnen herinneren dat deze
videotheek effectief heeft bestaan. Verder spoor naar de videotheek wordt nog onderzocht.
De vrije geest van het ICC en Continental Video straalde door in alle facetten van het archief; alsook de
tentoonstellingen, de videoproducties en de interviews. Zo goed als elke kunstenaar met een haalbaar idee werd
toegelaten om dit te verwezenlijken in de productiestudio. Met technische assistentie zoals Chris Goyvaerts en Chris
Eckhardt werd gezocht naar oplossingen om ideeën te realiseren. Door de catalogi van tentoonstellingen te
vergelijken met de inventarislijst ondervinden we dat er vaak video’s werden geproduceerd in de context van een
tentoonstelling die niet altijd getoond werden in de tentoonstelling zelf. Ook ondervinden we dat er weinig
installatiebeelden van de video’s genomen werden of bewaard bleven.

Hoewel we veel videoproducties terugvinden van Belgische kunstenaars is er weinig sprake van kunstenaars die hun
volledige praktijk wijden aan uitsluitend video. Video was een nieuw medium, dit valt te lezen in de werken die
kunnen worden geïnterpreteerd als experimenten met de technieken en limieten van een nieuw medium, een
voorbeeld hiervan is het werk Experiments for Auto Communication (1974) van Hubert Van Es (pseudonym Flor Bex)
en Chris Goyvaerts. In verschillende interviews met bijvoorbeeld Leo Copers wordt video beschreven als ‘penseel’, een
medium dat wordt gebruikt om iets weer te geven, zoals een process of idee, waar het niet gaat om het medium video
zelf, maar eerder hoe het gebruikt kan worden om iets af te beelden of weer te geven.
In de inventaris van het ICC zitten opmerkelijk weinig vrouwelijke videokunstenaars. Eén van de onderzoekspunten
stelde de rol van vrouwen in vraag binnen het Belgische videolandschap in de jaren 70. Slechts 60 video’s werden
geproduceerd door Belgische en internationale vrouwen. Dit omvat 18% van de totale producties binnen het ICC. Als
dit aantal gefilterd wordt naar enkel Belgische producties blijkt dat slechts 13 video’s geproduceerd werden en dit
onder vier Belgische vrouwen: Marie-Jo Lafontaine, Edith Dewitt, Christine Vandemortel en Lili Dujourie. Uit
interviews blijkt wel dat veel vrouwen een rol speelden in de achtergrond, zoals Lieve de Deyne, de echtgenote en
secretaresse van Flor Bex die veel betekende voor het ICC.
Ten slotte zien we een opmerkelijke samenwerking tussen Vlaanderen en Wallonië. Dit blijkt uit de vele producties
van Waalse kunstenaars bij Continental Video en tentoonstellingen van Waalse kunstenaars in het ICC. Uit het
interview met Flor Bex leren we dat de Franstalige kunstenaars vaak aanwezig waren op vernissages van
tentoonstellingen in het ICC. Verder werd Bex vaak uitgenodigd op jury’s en panels in Wallonië. Dit veranderde
volgens Bex in de jaren 80 en 90, wanneer het door beslissingen op ministerieel niveau moeilijker werd om samen te
werken.
Uit het onderzoek van zowel het papieren archief als de inventaris en de bibliotheek van het ICC blijkt dat dit instituut
een onmisbare rol speelde in het videolandschap in België. Niet alleen door Continental Video, die vele van de
Belgische videoproducties realiseerde en ondersteunde, maar ook door de talrijke tentoonstellingen van het ICC die
videokunst introduceerden in België. In een tijdsgeest waarin hedendaagse kunst nog controversieel was, slaagde het
ICC met Flor Bex er toch in om een mooie staalkaart te bieden van wat er op internationaal gebied aan de gang was.
Dit verliep niet altijd even officieel, waardoor veel documentatie ontbreekt of verloren is gegaan. Toch krijgen we met
de info die we terugvinden al een ruime blik op wat er in die periode gaande was binnen en buiten het ICC.
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01/01/1979: Bulletin ICC

Bijlage 7
01/10/1979: Brief ‘Stichting Mickery Workshop’ aan Flor Bex

Bijlage 8
12/03/1980: Brief van Glen van Looy aan Guy Mees

Bijlage 9
1981: Interview met Flor Bex door De Nieuwe Workshop

Bijlage 10
12/02/1982: Video zoekt zijn weg, Chris Dercon, De Standaard

Bijlage 11
07/03/1983: Antwerpse Kunst op Videogebeuren, Chris Dercon, De Standaard

(OVERIG)

E) UITNODIGINGEN
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11/01/1969: Uitnodiging 'Paul de Vylder: Analoge systemen' in Celbeton, Dendermonde
23/06/1970: Uitnodiging ‘Water te Water: Guy Mees’ X-One Gallery, Antwerpen
07/08/1973: Uitnodiging ‘CAP2’ in Galerij Hedendaags in Knokke
19/10/1973: Uitnodiging ‘CAP 3’ in Galerie Vega, Liège. Met nota: “Is hier niets mee te doen in Antwerpen?
Phil”
15/11/1974: Uitnodiging ‘CAP 4 Malou’ in Chateau Malou, st. Lambrechts Woluwe
21/11/1973: Uitnodiging ‘Guy Mees’, Galerie MTL, Brussel
29/03/1975: Uitnodiging ‘Lennep: Art Relationel’ Gallerij Flat 5, Brugge
05/03/1974: Uitnodiging J.L. Nyst’ in Galerie Vega, Liège
09/04/1974: Uitnodiging “Le Voyage de la planete verte par J.L. Nyst’ in Sprimont
29/06/1974: Uitnodiging 'Progressionen 1: foto-film-dias-zeichnung' in Cologne
21/11/1974: Uitnodiging ‘Wout Vercammen’ in Spectrum Gallery, Antwerpen
23/01/1975: Uitnodiging ‘C.A.P.’ in Spectrum Gallery, Antwerpen
22/11/1975: Uitnodiging 'Belgien Junge Kunstler', Neue Galerie – Sammlung Ludwig, Aachen, met: Jacques
Charlier, Filip Francis, Jacques Lizéne, Bernd Lohaus, Mass Moving, Jacques-Louis Nyst, Henri Pousseur,
Phillipe van Snick, Marthe Wery (Met persoonlijk bericht: “Cher Flor, j'espere te voir lors du vernissage, bien a
toi, Wolfgang.”)
10/10/1975: Uitnodiging ‘H’Art Music: Jacques Charlier’ in Galerie Vega, Liege
08/11/1975: Uitnodiging ‘Hugo Heyrman: De Waarneming Waarnemen’ in De Zwarte Panter, Antwerpen
07/12/1975: Uinodiging 'Jacques Charlier, Robert de Boeck, Lili Dujouri, Guy Mees, Maurice Roquet' in Lange
Lozannestraat, Antwerpen
05/05/1976; Uitnodiging ‘Pierre Courtois’ in Flat 5, Brugge
08/06/1976: Uitnodiging ‘Six toiles recentes de J.-L. Nyst’ in Galerie Vega, Liège
03/12/1976: Uitnodiging ‘Frank van Herck’ in Spectrum Gallery, Antwerpen
10/12/1977: Uitnodiging 'dialoog f.francis j.l.nyst' in Galerij declercq, Knokke-Heist
12/06/1977: Uitnodiging 'Jacques Charlier, Lili Dujourie, Bernd Lohaus, Leo Josefstein, Guy Mees, Phillipe van
Snick, Jan Vercruysse, Marthe Wery' in “De Klok”, Antwerpen
19/04/1977: Uitnodiging ‘Pierre Courtois’ in Gallery Detour, Namur
15/10/1978: Uitnodiging 'Luc Coeckelberghs stelt 9 tekeningen 190 balletjes tentoon', hal provinciale
normaalschool, Tienen
27/01/1978: Uitnodiging 'Switch off Something' Spectrum Gallery, Antwerpen (Wout Vercammen)
23/03/1978; Uitnodiging ‘Danny Matthys’ in Bonnefantenmuseum, Maastricht
02/05/1978: Uitnodiging ‘Pierre Courtois, Pierre Hubert, Jacques-Louis Nyst’ in Galerie Detour, Namur
06/12/1978: Uitnodiging ‘Filip Francis’ in Spectrum Gallery, Antwerpen
17/04/ ???: Uitnodiging 'L'Art se met a table' in Actual Art Gallery, Knokke-Heist
02/1979: Uitnodiging Video? Vous Avez Dit Video? Programma 'Le Video Art Belge' met Lili Dujouri, Jan
Debbaut, presentatie videowerk van Maniac Productions (Michael Laub)
24/04/1979: Uitnodiging ‘Barbara & Michael Leisgen: Two Systems’ in C.I.C., Gent
10/01/1979: Uitnodiging 'Frank Van Herck' in Romi Goldmuntz Centrum, Antwerpen
25/01/1979: Uitnodiging ‘Tania: Modèle Pour Photos de Charme’ van Lennep in Galerie Isy Brachot, Brussel
21/10/1979: Uitnodiging ‘Vijf kunstenaars uit het Antwerpse’ met Thé van Bergen, Robert Bruyninckx, Filip
Francis, Hugo Heyrman en Alex Nijs in kultureel centrum de Beyerd, Breda
15/12/1979: Uitnodiging Luc Deleu, Filip Francis, Wout Vercammen’ in De Warande, Turnhout
26/06/1980: Uitnodiging ‘TREMPLIN IV Pierre Courtois START II Luc Coeckelberghs Marine Doly’ in Vereniging
voor tentoonstellingen van het Paleis voor Schone Kunsten
20/06/1981: Uitnodiging ‘Trans Art Express’ op Flagayplein 19 met: Baudoin Oosterlynck, Jacques Lizène,

●
●
●

Gary Bigot, Luc Coeckelberghs, Filip Francis, El Hortelano en Jano
29/09/??? Gary Bigot, MTL
12 & 19/2: Uitnodiging ‘Gary Bigot’ in MTL. “Tijdens de zondagen 12 en 19/2 van 11 tot 19 ur zal Gary Bigot
een actie uitvoeren gedurende dewelke hij eenzelfde houding zal aannemen teneinde een kennis van een
tijdsduur te formuleren
12/02/??? Uitnodiging ‘Desperados Music’ op Videografie
25/10/??? Uitnodiging ‘D. Matthys’ in Elsa von Honolulu Loringhoven, Gent
09/05/??? Uitnodiging ‘Danny Matthys’ in MTL, Brussel

6.

Methodiek

●
●

5.1. Inventaris
Voor de opvolging van het ICC-videoarchief werd vertrokken vanuit een ruwe inventarislijst, bezorgd door het M HKA,
als startpunt. Deze lijst omvat de gehele videocollectie van het ICC, waaronder ook opgenomen TV-programma’s en
documentatie die irrelevant zijn met betrekking tot onze onderzoekscriteria. Hierdoor omvatte de opvolging van de
video’s het analyseren, dateren en beschrijven van elke video om hun relevantie te onderzoeken, en verder ook om
ontbrekende data aan te vullen. Deze collectie werd gedigitaliseerd door VIAA, waardoor de video’s eenvoudig te
bekijken waren via het MaM platform.
De oorspronkelijke inventaris van het ICC telde 725 video’s geproduceerd tussen 1970 en 1990, waarvan 624 een
volledige titel en auteursnaam bevatten. Met als doel een volledige en correcte inventarislijst op te stellen werd elke
video apart bekeken om de relevantie voor het project te onderzoeken. De opgeschoonde inventarislijst bevat 321
met nationale en internationale video werken. Naast videokunst bevatte de inventaris ook talrijke TV-programma’s en
kunstenaars documentaires, maar ook opnames van Happenings en Performances.
Er werd gebruik gemaakt van een kleurensysteem waarbij de relevante video’s groen gekleurd werden, degene voor
1969 en na 1979 werden geel gekleurd omdat ze niet binnen de scope van het onderzoek vallen. De irrelevante videos
werden oranje gekleurd. Zowel opgenomen TV-programma’s als video’s die louter gebruikt werden voor
documentatie (zoals opnames van tentoonstellingen en performances) beschouwde ik als irrelevant omdat ze niet
binnen de scope van ons onderzoek vallen. Voorbeelden hiervan zijn een documentaire over het werk van Werner
Kruger, de opgenomen performances van Connie Beckley of opgenomen afleveringen van het televisieprogramma
IJsbreker. Onze onderzoeksafbakening stelt dat enkel video’s die met een bewust artistieke intentie geproduceerd zijn,
voor het onderzoek relevant zijn. Twijfelgevallen voegde ik toe aan de lijst, maar doorkruiste ik. Dit deed ik ook voor
video’s die niet binnen de scope van het onderzoeksproject vallen, maar wel relevant kunnen zijn voor academisch
onderzoek.
5.2. Papieren Archief
Naast het videoarchief huist in M HKA ook het papieren archief dat vroeger behoorde tot het ICC. Hier kunnen we
correspondentie, uitnodigingen, krantenknipsels, catalogi, technische fiches en tentoonstellings info terugvinden. De
papieren archieven zijn geordend op naam van een kunstenaar, tentoonstelling, evenement of organisatie. Dit archief
werd ook geraadpleegd tijdens het opstellen van de inventarislijst. In bepaalde kunstenaars mappen vond ik
technische fiches van video’s terug, maar dit was bijlange niet het geval voor alle video’s. Het papieren archief biedt
verder ook de mogelijkheid om het onderzoek vanuit andere invalshoeken te benaderen.
5.3. Bibliotheek
De bibliotheek van het M HKA huist ook de oude bibliotheek van het ICC. Hier zijn onder andere alle catalogi van
tentoonstellingen die hebben plaatsgevonden in het ICC. Daarmee kan onderzocht worden welke werken precies
werden tentoongesteld, en wie er aan meewerkte. In het archief zijn ook veel verschillende tijdschriften beschikbaar
zoals Kunst & Kultuur, Flash Art e n Amant, die een blik werpen op welke tentoonstellingen rond België plaatsvonden
en hoe deze werden ontvangen.
5.4. Interviews
Tijdens het opstellen van de inventaris werden interviews uitgevoerd met verschillende sleutelfiguren die een
belangrijke rol speelden in het Belgische video milieu in de jaren 70. Deze werden vervolgens getranscribeerd. Onder
de geïnterviewden bevonden zich niet enkel kunstenaars, maar ook directie, curatoren en technische assistenten. De
gesprekken gaven een inzicht in de Zeitgeist van de jaren 70 en een duidelijker overzicht van de videoproducties,
-evenementen en –tentoonstellingen. Verder hielpen de interviews om een duidelijker overzicht te krijgen van de rol
van het ICC en het productiehuis Continental Video.

Rapport Galeries Antwerpen
Onderzoekers: Dagmar Dirkx, Sofie Ruysseveldt & Erien Withouck,
Archief: varia
1.

Situering
In Antwerpen waren verschillende galeries actief in de jaren 70 waar mogelijks video werd vertoond. De
onderzochte galleries zijn: Middelheim museum, Galerie Paule Pia, Spectrum, De Klok, Lens Fine Art, AD
Libetum, Galerie Kontakt, A 37 90 89, Wide White Space, X-One, De Zwarte Panter en Ercola. Via
tijdschriften zoals Kunst & Kultuur en +/- 0. Vaak waren de archieven van deze galleries ontoegankelijk
en/of in privé collecties, hierdoor vergt het onderzoek naar de Antwerpse galleries wat meer tijd en zal dit
onderzoek voortgezet worden tijdens de volgende fases.

2.

Overzicht tentoonstellingen waar mogelijks Belgische film en/of video is vertoond

-

1970, Water te Water, Guy Mees, X-One
1974, Wout Vercammen, Galerie Spectrum
1974, Bruce Nauman, Wide White Space
1974, Marcel Broodthaers, Wide White Space
1975, Filip Francis, Galerie Spectrum
1975, Waarneming Waarnemen, Hugo Heyrman, Zwarte Panter
1976, Frank van Herck, Galerie Spectrum
1977, Jacques Charlier, Lili Dujouri, Bernd Lohaus, Leo Josefstein, Guy Mees, Phillipe Van Snick, Jan
Vercruysse, Marthe Wery in De Klok (door Marc Poirier dit Caulier van X-One)
1977, Marc Verstockt, Galerie VECU
1977, Luc Deleu & Filip Francis, Galerie Spectrum
1978, Wout Vercammen, Galerie Spectrum
1978, Filip Francis, Galerie Spectrum

3.

Onderzocht materiaal

●

Galerie Paule Pia
1973-1986
Archief in het FoMU
Tamara Berghmans, curator collectie van FoMU gecontacteerd door Erien
Geen video/film
Lens Fine Art
1972-1998
Jessica Lynn Lens, dochter van oprichters Lens Fine Art gecontacteerd door Erien
Geen video/film
AD Libetum
1958-1971
Archief in KMSKB
Online raadpleegbaar, geen Belgische film of video vertoond
Galerie Kontakt
1965-1978
Eduard Bal was contractueel verbonden aan de galerij en exposeerde er drie maal
Archief van Guy Schraenen in Museum Weserburg, Brenen
Sofie Ruysseveldt staat in contact met weduwe die films zal bezorgen door verschillende kunstenaars
gemaakt voor het tijdschrift Revue Axe (archief ICC). Deze worden in de tweede fase van het
onderzoeksproject gedigitaliseerd door ARGOS. Voor verdere info zie rapport Guy Schraenen door Sofie
Ruysseveldt

●

●

●

●

●

●

●

●

●

A 37 90 89
1969-1974
Archief in privé bezit, geveild door Beernaerts
Getoonde werken:
James Lee Byars, World Question Center / B.R.T. to be seen in A379089
Films van Lutz Mommartz, Stan Brackhage, Robert Breer
Voor verdere info over evenementen wordt verwezen naar artikel ‘A379089: een anti-galerij achter het
museum’, Barbara Verlinden, 1995
Geen Belgische film of video vertoont
Wide White Space
1966-1976
Archief Anny de Decker
Zie transcriptie interview Anny de Decker
Getoonde werken:
David Lamelas, Time as Activity, 1969 b/w film, 16mm, 12’
David Lamelas, People and Time, 1969, b/w film, 16mm, 12’
Marcel Broodthaers, Le Corbeau et le Renard, 1967-68, Colour film, 16mm, 7’
Joseph Beuys, Eurasienstab, 1968, b/w film, 16mm, 20’
Ger van Elk, The Absorption of the Shadow, Colour film, 16mm, loop projection
David Lamelas, To Pour Milk Into a Glass, Colour film, 16mm
Bruce Nauman, Tape Recorder with a Tape Loop of a Scream wrapped in a plastic Bag, 1968
Bruce Nauman, Audio/Video Underground Chamber, 1972-74
X-One Gallery
1969-1971
Dagmar heeft Marc Poirier dit Caulier gecontacteerd zonder reactie.
Dit onderzoeksspoor wordt in de volgende fases verdergezet
Archief van X-One zit bij Plus-One gallery gerund door Jason Poirier dit Caulier
De Zwarte Panter
1970-heden
Gecontacteerd door Erien
Geen video/film getoont
Ercola
1968-2018
Gecontacteerd door Sofie
Werken in collectie:
Ludo Mich ‘My Tailor is Rich’ & ‘Arthur is Fantastic’
Louis Goyvaerts ‘The Making of’ & Spruit Festival 1971’
Ercola ‘Poppenfilm: Het Gouden Ei’
Luc Monheim ‘Verloren Maandag’, Deus lo volt’ en ‘Exit Exit’
Spectrum Galerie
Bernard Blondeel
Dit onderzoeksspoor wordt in de volgende fases verdergezet
Getoonde werken:
Solo for Tumbling Woodblocks, Filip Francis, 1975
Wout Vercammen, 1978

4.

Bevindingen

Hoewel er hier en daar wat video en film werd getoond in Antwerpen, was dit vaak van internationale kunstenaars
zoals Bruce Nauman en David Lamelas in Wide White Space. Vooral belangrijk voor de Belgische kunst in
Antwerpen zijn Galerie Kontakt van Guy Schraenen en Spectrum Galerie van Bernard Blondeel. Daarnaast
natuurlijk ook het ICC die in een apart rapport wordt behandeld. Door de hoeveelheid aan onderzoeksmateriaal in
het ICC werd de focus van het onderzoek tot nu vooral op het ICC- archief gelegd. In de volgende fases gaan we
echter meer in op de Antwerpse galerijen om na te gaan of er nog andere werken werden getoond.

Rapport onderzoek galerie Yellow Now (Luik)
Onderzoeker: Sofie Ruysseveldt
Datum: 17/10/2018 (interview met Guy Jungblut & Andrée Blavier), 12/06/2019 (video interview met Guy
Jungblut)

1.

Situering

De kunstgalerie Yellow Now, gevestigd te Roture 46 in Luik, werd opgericht door Guy Jungblut en Andrée
Blavier in 1969. Andrée Blavier is de dochter van André Blavier, een vertegenwoordiger van het Collège de
1
‘Pataphysique’ in België . De galerie was bedoeld ter promotie van kunstenaars die werkten met foto, film en
video en functioneerde eerder als een ‘alternatieve ruimte’. Er werden tentoonstellingen georganiseerd met
jonge Belgische kunstenaars, zoals Jacques Lizène, Jacques Charlier, Jacques-Louis Nyst, Jean-Pierre Ransonnet,
Schwind en Alain D’Hooghe, maar ook met Ben Vautier, Robert Filliou en Marcel Mariën. In 1971 organiseerde
Yellow Now de eerste videomanifestatie in België “Propositions d’artistes pour un circuit fermé de télévision”.
De galerie sloot zijn deuren in december 1974. Daarna legde Guy Jungblut zich vooral toe op het uitgeven van
boeken (Éditions Yellow Now).
2.

Overzicht relevante evenementen en tentoonstellingen met film & video in de galerie Yellow
Now (Luik)

10-14 november 1971: “Propositions d’artistes pour un circuit fermé de télévision” (Voorstellen van
kunstenaars voor een gesloten televisie-circuit) – galerie Yellow Now, Liège:
– Er werd gebruik gemaakt van een minimale uitrusting: een camera en een monitor. Guy Jungblut verzocht
een 80-tal kunstenaars om, vertrekkend van dit materiaal en aan de hand ervan, een reflectie voor te
stellen over de informatie.
– Belgische deelnemers:
o Barlice International (Jacques Piraprez): Essai de lisibilité selon la mise au point de l’objectif de
la caméra
o R. De Boeck: I lest parfois nécessaire de faire écran à la caméra
o J. Charlier: Interview de Rocky Tiger
o Hugo Heyrman: Daily Mirror/Frontpages, August 11-september 4, 1971
o J. Lizène: Sculpture pour message filmé, caméra et récepteurs TV
o J.L. Nyst: Processus complet d’un homme buvant un verre d’eau et Observation d’une tache
d’encre noire séchant sur un buvard
o J.P. Ransonnet: Parodie d’information TV
o M. Roquet: Proposition de modifier la nature de l’engagement sensoriel lors de la perception
de l’information
o Schwind: Appropriation de la totalité des objets présentés
o G. Vandeloise: Le Triomphe de l’ego
o Galerie X-One: Interview. Questions d’ordre: politique, économique, psychologique. A poser
aux artistes participant.
– Internationale deelnemers: Albrecht (D), Alocco (F), Alkema-Frize (F), Amiard (F), Andersen (DK), Aue (D),
Barbieri (D), Barnoin (F), Biga (F), Boezeh (NL), Boltanski (F), Borgeaud (F), Cagnone (I), Carrier-Dody-Unal
(F), Chartron (F), Da Rocha (F), Dietman (F), Dressler (D), Dubreuil (F), Engels (NL), Eykelboom (NL), Fremiot
(F), Gerz (F), Giaccari (I), Goede (NL), Graham (USA), Groh (D), Hödicke (D), Huebler (USA), Koetsier (NL),
Legac (F), Leisgen (D), Lemerre (F), Lepage (F), Löbach (D), Locatelli (I), Maud (I), Mavröcker (AU), Nagasawa
(I), Novak (CS), Pane (F), Pineau (F), Rahn (D), Rainer (AU), Ravedone (I), Reick (D), Sarkis (F), Schweitzer (D),
Sejr (DK), Sörensen (DK), Stembera (CS), Thenot (F), Tobas (I), Tress (D), Trotta (I), Valentiner (F), Van de
Berghe (NL), Vautier (F).

1

Hij was ook schrijver, bibliothecaris in Verviers, uitgever van het tijdschrift “Temps mêlés” en specialist in het oeuvre van René Magritte.

1

1971: Yellow Now – Films: Jacques Lizène, AGCT ; Jean-Pierre Ransonnet, J.P. Ransonnet-22/12/71-Galerie
Yellow Now ; Alain D’Hooghe, Art-Poubelle
14 januari - 8 februari 1972: “Lüttich, Galerie Yellow Now, ihre Künstler im Studio”, Neue Galerie Aachen
(tentoonstelling georganiseerd 1 jaar na de opening van de Neue Galerie):
– Barlice International (Jacques Piraprez): Pike fishing in Galway
– Robert De Boeck: Une Photo d’un arbre…
– Alain Denis: Ce que font les caméleons
– Alain D’Hooghe: le Prototype culinaire
– Jacques Lizène: présente, entre autre, un film raté et barré à la main, image par image
– Jacques Louis Nyst: L’art, comme toute forme d’ambition, isole, séries de 5 photographies
– Jean-Pierre Ransonnet: Office national de l’emploi
– Maurice Roquet: le Théâtre mental
– Schwind Foundation: Appropriation
– Richard Tialans: Présence au vernissage
– Guy Vandeloise: Hommage aux espaces verts. Création et entretien de la pelouse (action).
7 maart 1972: La galerie Yellow Now présente des “Films d’artistes” (Théâtre de l’Étuve, Liège):
o Alain D’Hooghe
o Jacques Lizène
o Jacques Louis Nyst
o Jean-Pierre Ransonnet
o Maurice Roquet
11-23 maart 1972: Bernard Borgeaud: Pièce avec feuilles mortes (film et photos) et Glaise (film et photos)
12-23 maart 1972: “Jungle Art Jungle. Project in Progress” – Celbeton/Academie voor Schone Kunsten,
Dendermonde:
– Deze manifestatie had de bedoeling om enkele ‘avant-garde’ galerieën met elkaar te confronteren: New
Reform, MTL, Wide White Space, Yellow Now, Plus-Kern en X-One
– Deelname galerie Yellow Now:
o Robert De Boeck: Une Photo d’un arbre…
o Alain D’Hooghe: Art-poubelle (film 16 mm couleur)
o Jacques Lizène:
! 3 document photo – 1 cassette (photos)
! Promenade autour de l’écran (série de diapositives)
! Contraindre le corps à l’inscrire dans le cadre (série de diapositives)
! AGCT – extrait n° 1 (film 16 mm n/b et couleur)
o Jacques-Louis Nyst:
! L’art, comme toute forme d’ambition isole (photos)
! La Part du silence (série de photos)
! Possibilités pour un écran de télévision (film 16 mm n/b)
o Schwind Foundation:
! Fifty appropriations by Schwind (Éd. Yellow Now, 100 ex.)
! Altro ommagio a Manzoni (Éd. Yellow Now, 25 ex.)
! Hommage à Christo (Éd. Yellow Now, 10 ex.)
o Guy Vandeloise: Pièces de musée
o Jean-Pierre Ransonnet:
! Traces mnésiques (photos)
! Matière mentale (photos)
o Maurice Roquet: Stimuli pour un cinéma intérieur (film 16 mm n/b)
o Débats et conférences
11-16 mei 1972: “Pro Art ’72. Internationaler Markt für Aktuelle Kunst” – Mercatorhalle Duisburg: films,
video’s, objecten en affiches van Borgeaud, De Boeck, Gerz, Groh, Lizène, Locatelli, Marroquin/Young-Tchong,
Nyst, Ransonnet, Roquet, Schwind, ... .

2

16-19 mei 1972: “Action/Film/Video” – Galerie Impact, Lausanne
– Getoonde Belgische kunstenaars vertegenwoordigd door de galerie Yellow Now Luik:
o Alain D’Hooghe: “Art-Poubelle” – 16 mm, 5’
o Groupe TATATATA: “Appropriation of ourselves” (avec D. Dorazio en C. Mandigers) – Super 8
mm
o Jacques Lizène:
! “Promenade d’un bord à l’autre de l’écran” (avec Guy Jungblut), 1971 – 8 mm
! “A.G.C.T. Extrait No 2” (avec Guy Jungblut), 1971-1972 - 16 mm, 3’
o Jacques-Louis Nyst:
! “Lettre ouverte 72” – 16 mm, 5’
! “Possibilité pour un écran de télévision”, 1971 – 16 mm , 5’
o Jean-Pierre Ransonnet: “Jean-Pierre Ransonnet 22.12.71” (avec Guy Jungblut), 2’ 5”
o Maurice Roquet: “Stimuli pour un cinéma intérieur” – 16 mm, 7’
o Jean Schwind:
! “Appropriation Neue Galerie, Aachen” (avec Guy Jungblut) – 16 mm, 3’
! “Occupation No 2” (avec Guy Jungblut), 1970 – 16 mm, 3’
23-24 september 1972: “Mini festival de la culture” – Sprimont, Château de Presseux:
o
o
o

Peinture: J. Picon, L. Plomteux, F. Beunckens, J.L. Nyst, J. Hick
Sculpture: M. Andrien, G. Schurgers, P. Pétry, G. Watelet, H. Delairesse et D. Caterina
Musique:
!
Jazz: Jacques Pelzer, Jacqueline Pelzer, Alby Cullaz, Michel Graillier, René Thomas, Leon
Flechet, Jean Linsmans, Tony Liégeois
!
Chanson française: Luigi, Gilles Marchal
!
Pop: Dead or Alive, Strap, telegraph, Pazop (ex Wallace Collection), Eyes, Daily Life, Recreation
!
Folk: Tucker Zimmerman

o

Dans le cadre de cette manifestation la galerie présente des courts métrages d’artistes.

13-20 oktober 1972: Exhibition of Equipo Movimiento (Marroquin/Young-Tchong): Equipo – Movimiento in
out productions présentent Possible Mission (anti-spy-film colors 8 mm) ; projet financé par la Jan Van Eyck
Academie de Maastricht.
21-28 oktober 1972: In-out productions présentent Cardena opwarming enzovoort centrale ; Ménage à trois
(film) et Melting (film) avec la collaboration de Raoul Marroquin, Young-Tchong, Anton Verhoeven ; et Cardena
réchauffe le mont Blanc, project avec cartes postales.
1972: Yellow Now – Films: Schwind, Appropriation-film (super 8, 3’) ; Jean-Pierre Ransonnet, J.P. Ransonnet22/12/71-Galerie Yellow Now (16 mm, 2’30”) ; Lizène, Promenade d’un bord à l’autre de l’écran (8 mm) et
AGCT-Extrait n° 2 (16 mm, 3’).

3.

Bevindingen

Het idee voor de videomanifestatie “Propositions d’artistes pour un circuit fermé de télévision” ontstond
tijdens een event dat plaatsvond in het huis van Frédéric Nyst, de broer van Jacques Louis, en zijn vrouw
2
Blanche Brajkovic in Soiron op 27 februari 1971. Op initiatief van Jacques Piraprez , een gemeenschappelijke
3
vriend van Guy Jungblut en Jacques Lizène, werden een aantal ‘pornografische’ kunstfilms van het Wet
Dreams Festival in Amsterdam getoond. Ook Otto Muehl, een van de vertegenwoordigers van het ‘Weense
Aktionisme’, was uitgenodigd. Hij voerde een onconventionele happening uit waarbij een aantal naakte jonge
vrouwen een piramide maakten en hun urine en ontlasting de vrije loop lieten. Daarnaast werd ook een kip
ritueel geslacht en een parodie op een verkrachting opgevoerd. In het publiek bevond zich de JapansAmerikaanse beeldhouwer Shinkichi Tajiri, die sinds 1967 in Maastricht woonde en de performance van Muehl

2

Jacques Piraprez is ook bekend onder de naam Barlice International en Nutan. Hij maakte in 1970 en 1971 deel uit van de organisatie van
het Wet Dreams Festival.
3
Er werd o.a. de film “A Summer Day” getoond van Shinkichi Tajiri met actrice Bodil Joensen die de eerste prijs won op de eerste editie
van het Wet Dreams Festival in 1970 en ook een ‘scatologische’ film van Otto Muehl (info interview met Guy Jungblut 17/10/2018).

3

filmde met zijn Sony Portapak camera. Hij toonde de beelden aan het aanwezige publiek onmiddellijk na de
happening.

Shinkichi Tajiri en Otto Muehl

Performance Otto Muehl, Soiron, 1970

Geïntrigeerd door het onmiddellijke resultaat, besloten Jacques Lizène en Guy Jungblut om hier ‘iets mee te
4
doen’. Ook Jacques Louis Nyst zal later in een interview getuigen dat deze gebeurtenis het begin was van zijn
fascinatie voor het medium video. Jungblut en Lizène gingen op zoek naar apparatuur om een
videomanifestatie te organiseren, maar ze vonden geen Portapak. Jungblut slaagde er wel in om voor een
weekend een bewakingscamera (zonder de mogelijkheid om op te nemen) te lenen van een vriend, André
Kuhn, die bij Philips (Manufacture Belge de Lampes Électriques – M.B.L.E.) werkte. Hierdoor werd uiteindelijk
een ander concept gelanceerd, namelijk het gesloten circuit. Een ‘closed circuit’ is een autonoom
functionerende en gesloten videoketen, in tegenstelling tot open-net televisie ofwel broadcasting television.
De basiscomponenten van een gesloten videoketen zijn de videocamera en de monitor. De videocamera is een
elektronisch toestel dat, in tegenstelling tot een filmcamera of fototoestel, visuele informatie (m.a.w. het
gegeven voor de lens) niet vastlegt op een later te ontwikkelen drager (zoals filmpellicule of fotonegatieven),
maar deze simultaan aan de opname zelf omzet (codeert) in elektronische informatie (impulsen of signalen).
Deze elektronische signalen kunnen vanuit de camera gestuurd worden hetzij naar een monitor voor directe en
simultane weergave (closed circuit), hetzij naar een recorder die deze signalen vastlegt op een magnetische
beeldband. Tussen camera en monitor worden deze signalen overgebracht via coaxiaal kabels.
Omdat hij niet over de financiële middelen beschikte om de kunstenaars ter plaatse te laten komen, besloot
Jungblut om ‘op afstand’ te werken: niet via de ether zoals men van een televisiecircuit zou verwachten, maar
per post. In september 1971, stuurde hij een brief naar een selectie van Belgische en buitenlandse kunstenaars
om hen te informeren dat de galerie in de maand november een manifestatie met de titel “Propositions
d’artistes pour un circuit fermé de télévision” organiseerde. Er werd een camera, een monitor, een micro, een
5
luidspreker en een technisch team van vijf personen (maar dit is bluf ) ter beschikking gesteld van de
kunstenaars. Het woord ‘video’ kwam nergens voor in de tekst, waarschijnlijk omdat het niet mogelijk was om
te registreren. De kunstenaars werden geselecteerd op basis van de publicatie “P. C. A. Projekt, Concepte &
Aktionen”, uitgegeven door DuMont in Keulen samen met Walter Aue.

Andrée Blavier

Jacques Caumont, Nathalie Tialans en
Jean-Paul Thenot

4

G. Mans, "Je vois, j'imagine" [sur l'exposition] et la vidéo selon Nyst : entre le fantôme et l'ange [Interview de J.L. Nyst in Avancées, août
1993, p. 17-18].
5
Eigenlijk was er alleen Guy Jungblut zelf, zijn vrouw Andrée Blavier en Jacques Lizène die geen technische kennis hadden over de
apparatuur.

4

Jungblut nodigde de kunstenaars uit om een ‘voorstel’ in te dienen dat ter plaatse uitgevoerd zou worden en
met als doel: hetzij het informatieproces in het algemeen, hetzij het specifieke medium van informatie dat het
gesloten televisiecircuit is, ofwel beiden. Dit alles zou plaatsvinden in de galerie Yellow Now (15 m2), een
gesloten ruimte ontoegankelijk voor het publiek voor deze gelegenheid. De projectie werd naar buiten gericht.
Jungblut voegde ‘post scriptum’ toe: a. het technisch materiaal is opzettelijk schetsmatig van aard om een
strikte beperking op te leggen op het gebied van reflectie, b. er zullen geen geregistreerde en verhandelbare
documenten overblijven van deze manifestatie. In ruil beloofde hij dat de ontvangen voorstellen op een later
tijdstip gepubliceerd zouden worden, wat uiteindelijk niet gebeurde bij gebrek aan geld.
Een zestigtal kunstenaars namen deel aan dit event. Sommigen maakten de verplaatsing naar Luik, komende
van Brussel, Parijs, Keulen, Düsseldorf of Maastricht. Elk voorstel werd gerealiseerd in de galerie. Een
controlemonitor werd binnen geplaatst en een andere buiten die vanaf de straat zichtbaar was voor het
publiek. Na drie dagen viel de camera in panne en sommige voorstellen zullen nooit gerealiseerd worden.

Jacques Lizène

Jacques Louis Nyst

Het onderzoek heeft aangetoond dat Guy Jungblut en zijn galerie een pioniersfunctie vervulden en een
belangrijke katalysator waren voor kunstenaarsfilm en –video, zowel op nationaal als internationaal niveau. De
avond bij Frédéric Nyst waarop Shinkichi Tajiri aanwezig was en de daaruit voortvloeiende videomanifestatie
“Propositions d’artistes pour un circuit fermé de télévision” die in 1971 in de galerie Yellow Now doorging,
hebben ervoor gezorgd dat een aantal kunstenaars met het medium begonnen te werken en experimenteren.
De manifestatie wordt in de literatuur niet alleen voor België als een uniek event voor gesloten circuits
bestempeld, maar ook op internationaal vlak behoort het tot een van de eerste initiatieven. 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, maar zijn
momenteel niet beschikbaar voor consultatie. Daarom werd in de eerste fase van het onderzoeksproject beslist
om dit materiaal te digitaliseren. Doelstelling van de digitalisering is de toegankelijkheid van dit

5

documentatiemateriaal te bevorderen, de integriteit van het geheel te behouden en toekomstig onderzoek
mogelijk te maken. Voor meer informatie hierover: zie rapport digitalisering archief Yellow Now.
Guy Jungblut produceerde ook enkele films en video’s samen met een aantal kunstenaars die door de galerie
Yellow Now vertegenwoordigd werden. Zo staat Jungblut op de registratieformulieren van de manifestatie
Action/Film/Video, die van 16 tot 19 mei 1972 doorging in de Impact Gallery in Lausanne, vermeld als
cameraman voor de films van Jacques Lizène, Jean-Pierre Ransonnet en Jean-Schwind. Ook assisteerde hij Alain
D’hooghe bij het filmen. In het interview dat met Guy Jungblut werd afgenomen op 17/10/2018 minimaliseert
hij echter zijn rol bij de realisatie van deze werken.
Ook op internationaal vlak speelde Guy Jungblut een belangrijke rol met zijn netwerk en connecties. Van 14
januari tot 8 februari 1972 organiseerde hij de tentoonstelling Lüttich, Galerie Yellow Now, ihre Künstler im
Studio in de Neue Galerie in Aachen (slechts een jaar na de opening) samen met de directeur Wolfgang Becker.
Ook waren er connecties met Galerie Impact in Lausanne waar hij met verschillende films van Belgische
kunstenaars deelnam aan de manifestatie Action/Film/Video, die van 16 tot 19 mei 1972 doorging in de Galerie
Impact. In een brief van 1 juli 1974 van Jacques Lennep aan de leden van de Groupe CAP staat dat Guy Jungblut
hen een inschrijvingsformulier bezorgde voor de videomanifestatie Impact Art Video die van 8 tot 15 oktober
1974 doorging in Musée des Arts Décoratifs in Lausanne georganiseerd door Galerie Impact en in november
1974 in Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris. Daarnaast had hij ook connecties met Maastricht, waaronder
galerie Agora, Raoul Marroquin, Young-Tchong en Michel Cardena, met wie hij verschillende tentoonstellingen
organiseerde in galerie Yellow Now.

4.
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Rapport Vidéographies: persoonlijk archief Robert Stéphane, gebaseerd op archiefmateriaal RTBF Liège tijdschrift “Vidéodoc” en archieven van “Télémoustique”
Onderzoeker: Dagmar Dirkx
Data: 8/10, 10/10/ en 8/11/2018
1.

Situering

Het programma Vidéographie (1976-1986) werd gelanceerd op de R.T.C. (Radio - Télévision - Culture) in Luik
onder directeur Robert Stéphane en regisseurs Jean-Paul Tréfois en Paul Paquay. De presentatoren waren
Annie Lummerzheim en Jacques Delcuvellerie. Het programma liep tien jaar, van 1976 tot 1986, en gaf jonge
kunstenaars de kans om de media kunstenaarsfilm en -video verder te exploreren, uit te werken via
professionele apparatuur in de studio’s en een breed publiek te bereiken via het televisiekanaal.
Voor de volledigheid, alsook om de doorwerking van het programma te situeren, werden in de selectie uit de
inventaris van Vidéographie ook de kunstenaarsfilms en -video’s uit de jaren 1980 opgenomen. Eerst en vooral
werd een selectie gemaakt uit de uitzendingen die interessant zijn voor het onderzoeksproject, met werken
die door Belgische kunstenaars werden gecreëerd, in België werden gecreëerd of door internationale
kunstenaars met veel impact/screentime in België werden gecreëerd. Daarnaast wordt een opsomming
gegeven van de uitzendingen die Vidéographie zelf heeft geproduceerd. Ten slotte somt dit rapport de
(internationale en nationale) samenwerkingen op tussen “Vidéographie” en andere productieplatformen voor
kunstenaarsfilm en -video.
2.

Uitzendingen kunstenaarsfilm en -video in “Vidéographie” (Belgen in het vet)
Jaren 1970:
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.
1.10.
1.11.
1.12.
1.13.
1.14.
1.15.
1.16.
1.17.
1.18.
1.19.
1.20.
1.21.
1.22.
1.23.
1.24.
1.25.
1.26.

Jacques Louis Nyst, “Extrait du tombeau des Nains” + interview, 30/10/1976
Fred Forest, zonder titel, 13/11/1976
Léa Lublin, interview door Jean-Paul Tréfois, 21/01/1977
Urban Janos, “Cross Talks” + “Territoires vécus”, 30/04/1977
Jean Otth, “Le portillon de Dürer” + “Adélaïde Demangeon”, 14/05/1977
Nam June Paik & Charlotte Moorman, “Dokumenta (Kassel 1977)”, 17/01/1978
William Wegman, “Selected works”, 17/01/1978
Fred Forest, “Une photo du téléspectateur” (in de RTBF studio’s), 14/02/1978
Antonio Muntadas, (in de RTBF studio’s), 14/02/1978
Joëlle de La Casinière & Michel Bonnemaison, “Le plein du vide”, 28/03/1978
Brigitte Fontaine, “Patriarcat”, 11/04/1978
Ulrike Rosenbach, “Ne croyez pas que je sois une amazone”, 11/04/1978
Marina Abramovic & Ulay, “Aaaah…”, 9/05/1978
Nam June Paik & Peter Campus, in “USA Vidéo - “Les pères historiques”, 21/11/1978
Nam June Paik & Peter Campus, in “USA Vidéo - “Les pères historiques”, 02/01/1979
Ed. Emshwiller & Woody & Steina Vasulka, in “USA Vidéo - Les sorciers de l’électronique”,
16/01/1979
John Alpert & T. Keiko, in “USA Vidéo - Vidéo d’intervention sociale”, 30/1/1979
Susan & Alan Raymond, in “USA Vidéo - Vidéo documentaire - “The Police Tapes”, 13 +
27/02/1979
Bill Viola, “Return”, in “USA Vidéo - La production indépendante aux USA”, 13/03 +
10/04/1979
Terry Fox, “Children’s tapes”, in “USA Vidéo - La production indépendante aux USA”, 13/03 +
10/04/1979
Vito Acconci, “Extrait de “Red tapes”, in “USA Vidéo - La production indépendante aux USA”,
13/03 + 10/04/1979
Joan Jonas, “Vertical Roll”, in “USA Vidéo - La production indépendante aux USA”, 13/03 +
10/04/1979
Nam June Paik & Dmiti Devyatkin, “Media Shuttle New York - Moscow”, 02/10/1979
Teresa Wennberg & S. Nessin, “Swimmer”, in “Beaubourg-Vidéo”, 30/10/1979
J. Dupuy, “Artistes propaganda”, in “Beaubourg-Vidéo”, 30/10/1979
C. Torey, “Multiples”, in “Beaubourg-Vidéo”, 30/10/1979

1.27.
1.28.
1.29.
1.30.

Boris Lehman & Michèle Blondeel, “Marcher ou la fin des temps modernes”, 15/11/1979
Maniac Productions, “A dinner somewhere and then back to the room”, 22/11/1979
Bob Wilson, “Vidéo 50”, 27/11/1979
Jean Otth, “Suite au “Portillon de Dürer”: expérience de vidéo-miroir en 1977”, 06/12/1979

Jaren 1980:
1.31.
1.32.
1.33.
1.34.
1.35.
1.36.
1.37.
1.38.
1.39.
1.40.
1.41.
1.42.
1.43.
1.44.
1.45.

1.46.
1.47.
1.48.
1.49.
1.50.
1.51.
1.52.
1.53.
1.54.
1.55.
1.56.
1.57.
1.58.
1.59.
1.60.
1.61.
1.62.
1.63.
1.64.
1.65.
1.66.
1.67.
1.68.
1.69.
1.70.
1.71.
1.72.

Gérard Fromanger & Pascal Kane, “Portrait d’un tableau”, 08/01/1980
Nan Hoover, “Through fields of Color”, 24/01 + 05/02/1980
Frères Dardenne, “Lorque le bateau de Léon M. descendit la Meuse pour la première fois,”
05/02/1980
Jacques Charlier, “Desperados Music”, 21/02/1980
Jacques Lizène, in “Atelier d’été”, 01/04/1980
Frank Van Herck, in “Atelier d’été”, 01/04/1980
Michael Snow, 05/11/1980
Frank Van Herck, 27/11/1980
Wolf Vostell & Giuseppe Chiari & Ben Vautier, “Concert Fluxus”, 10/03 OF 17/03/1981
Jacques Lizène, “Quelques séquences d’art sans talent” ou “L’art banlieue”, 10/02; 10/03 OF
17/03/1981
Michael & Barbara Leisgen, “Intérieur-extérieur”, 01/12/1981
Jacques Charlier, “Roll around the plinthure…”, 25/03/1982
Marie André, “Galerie de portraits”, in “La vidéo de création en Belgique”, 09/12/1981 +
09/06/1983
Nam June Paik, “Global Groove”, 13/01/1983
Wolf Vostell & Nam June Paik & Marie-Jo Lafontaine & Jacques Charlier & Michèle Blondeel
& Barbara + Michaël Leisgen, in “Album Souvenirs Charleroi” (naar aanleiding van de
expositie “Art Vidéo. Retrospectives et Perspectives” in Charleroi, 07/04/1983
Bill Viola, “Chott El-Djerid”, 12/05/1983
Teresa Wennberg & Alain Longuet, “Quelle histoire”, 29/09/1983
Joëlle de La Casinière, “Grimoire magnétique”, 03/11/1983 OF 10/11/1983
Jacques Louis Nyst, “Térésa Plane”, 03/11/1983 OF 10/11/1983
Michael Laub, “Bangkok on ice”, in “The Bangkok tapes”, 01/12/1983 OF 22/12/1983
Patrick Slinger, “Bangkok’s safari”, in “The Bangkok tapes”, 01/12/1983 OF 22/12/1983
Mondo Za Li, “Natives”, in “The Bangkok tapes”, 01/12/1983 OF 22/12/1983
Abramovic & Ulay, “City of Angels”, in “The Bangkok tapes”, 01/12/1983 OF 22/12/1983
Robert Cahen, “Juste le temps”, in “La création vidéo européenne”, 01/03/1984
Dominique Belloie, “Captures-Ecran” in “La création vidéo européenne”, 01/03/1984
Dalibor Martinis, “Image is virus” in “La création vidéo européenne”, 01/03/1984
Hubert wentschner, “Quatre chansons vidéo” in “La création vidéo européenne”,
01/03/1984
Richard Kalisz, “Pour Jean-Marc, Passe-murailles”, in “Canal Vidéo”, 05/04/1984 en
23/11/1984
Montfaucon Research, “Chant du satellite”, 19/04/1984
Nicole Widard, “Ultima II”, 07/06/1984
Jacques Louis Nyst, “J’ai la tête qui tourne”, 15/06/1984
Marie André, “Come ti amo”, 15/06/1984
Marc-Emmanuel Mélon, “Embaume”, 07/12/1984
Jean-Claude Riga, “Ronde de nuit”, 21/12/1984
Marie-Jo Lafontaine, “A la cinco de la tarde”, 07/02/1985
Koen Theys, “Diana”, in “Nouvelle vidéo flamande”, 07/03/1985
Walter Verdin, “Ja-Rythms”, “A Melody” & “A bathroom”, in “Nouvelle vidéo flamande”,
07/03/1985
Jan Bultheel, “Tango de Perro”in “Nouvelle vidéo flamande”, 07/03/1985
Monica Glineur, “Wallonie Tournages”, 04/04/1985
Nicole Widard & Claude Bouché, “Fin de carrière”, 23/05/1985
Marie André, “Un ange passe”, 22/11/1985
Danièle & Jacques Louis Nyst, “Hyaloïde”, in “Vidéo Allemande” (?), 03/01/1986

1.73.
1.74.

Wolf Vostell, “TV Cubisme Liège”, in “Vidéo Allemande”, 03/01/1986
Michael Klier, “Le géant”, in “Vidéo Allemande”, 10/01/1986

3.

Eigen producties door “Vidéographie”

1.75.
1.76.
1.77.
1.78.
1.79.
1.80.
1.81.

Boris Lehman & Michèle Blondeel, “Marcher ou la fin des temps modernes”, 25/10/1979
Maniac Productions, “A dinner somewhere and then back to my room”, 22/11/1979
Nan Hoover, “Through Fields of Color”??
Jacques Charlier, “Desperados Music”, 21/02/1980
Atelier d’été, met Frank Van Herck, “Three pieces”, 01/04/1980
André Romus, “Paolo Uccello. La bataille de San Romano suite et fin”, 03/12/1980
Jacques Lizène , in samenwerking RTBF (rol “Vidéographie” onduidelijk), “Quelques
séquences d’art sans talent” in 1979, uitzending 13/01/1981
Jean-Pierre et Luc Dardenne, “Pour que la guerre s’achève, les murs devaient d’ecrouler (Le
Journal)”, 10/02/1981 door RTBF +Collectif Dérives + Fleur Maigre Coop
Barbara & Michael Leisgen, “Intérieur-Extérieur”, 01/12/1981 (?): “tableau fixe d’une “nature
morte” avec des changements de couleurs sur le texte de Goethe “Le traité des couleurs”, lu
en voix-off”
Marie André, “Galerie de portraits”, RTBF ou Vidéographie?
“Charleroi Vidéo”, interviews met Robert Stéphane, René Berger en Anne-Marie Duguet,
naar aanleiding van: “La ville de Charleroi a été au mois de février 1983 la capitale de l’art
vidéo, à l’occasion d’une exposition qui y fut organisée par le Palais des Beaux-Arts avec la
participation de Vidéographie. Extraits d’oeuvres, primées au concours organisé par
Vidéographie, d’art vidéo inaugurent l’exposition. Interviews de Robert Stéphane, président
du jury, René Berger et Anne-Marie Duguet”, 10/02/1983
Joëlle de La Casinière, Montfaucon Research Center, “Grimoire Magnétique”, 03/11/1983
ou 10/11/1983
Michael Laub e.a.: “The Bangkok Tapes”, 22/12/1983 ou 01/12/1983
André Romus, “C’est une mouche ou une guêpe?”, 24/11/1983
Richard Kalisz, “Pour Jean-Marc, Passe-Murailles”, 05/04/1984
Montfaucon Research Center, “Le chant du satellite”, 19/04/1984
Nicole Widart, “Ultima II”, 07/06/1984
Michel Jaffrenou, “Videocircus”, (1984)

1.82.
1.83.

1.84.
1.85.

1.86.
1.87.
1.88.
1.89.
1.90.
1.91.
1.92.
4.

Samenwerkingen: verschillende samenstellingen
1.93.
1.94.
1.95.
1.96.
1.97.
1.98.
1.99.
1.100.
1.101.
1.102.
1.103.
1.104.
1.105.
1.106.
1.107.
1.108.
1.109.
1.110.
1.111.
1.112.

W.N.E.T./13 (Television Laboratory) uit New York + W.G.B.H. uit Boston (voor “USA Vidéo)
Electronic Art Intermix uit New York (voor USA Vidéo)
Castelli-Sonnabend + Vidéo Repertoire (voor USA Vidéo)
Centre Georges Pompidou (voor Beaubourg-vidéo)
INA, CNAC/Centre Georges Pompidou, NIRT, ZDF (voor “Vidéo 50” van Bob Wilson)
RTBF, INA, Centre Georges Pompidou voor “Portrait d’un tableau” van Gérard Fromanger en
Pascal Kane
Collectif Dérives, voor “Lorsque le bateau de Léon M. descendit la Meuse pour la première
fois” van de broers Dardenne
RTBF, Collectif Dérives, Fleur Maigre Coop.
BBC, Britse universiteiten
Centre Bruxellois de l’Audiovisuel (CBA), Mediaform, Collectif Dérives
RTBF, Wallonie Image Production, No-Télé Tournai
Image Vidéo, RTBF Vidéographie, Montfaucon Research Center, WIP
Continental Video, Remote Control Production, Vidéographie RTBF Liège, Shrimp
RTBF Liège, Marc Minon, WIP
Canal Emploi
Vidéographie RTBF Liège, WIP
RTBF Liège, WIP, Montfaucon Research Center
Canal emploi
WIP, Image Vidéo, Vidéographie RTBF Liège
WIP, Continental Video

1.113.
1.114.

5.

Image Vidéo, WIP
SFP, INA, Centre Georges Pompidou, Vidéographie RTBF Liège

Bevindingen
Vidéographie k an worden gezien als een fenomeen dat zich zowel binnen als buiten de scope van dit
onderzoek bevond. Enerzijds binnen, omdat het tal van kunstenaarsfilms en -video’s uitzond én mee
produceerde. In die zin kan het worden gezien als de tegenhanger van Continental Video in het ICC in
Antwerpen. Anderzijds kan men de vraag stellen op welke manier het televisienetwerk zowel in de
jaren 1970 als vandaag werd/wordt gezien als een vorm van kunst. Alleszins speelde Vidéographie
mee met de grote internationale netwerken, zoals ook Kris Paulsen die beschrijft in het artikel “To the
Control Tower: WGBH and the Reprogramming of American Television”.Dankzij het netwerk van
Robert Stéphane (zie ook het interview met hem), kwamen namen als Bill Viola of Fred Forest aan bod
op de nationale televisie.
De Belgische kunstenaars, namen als Frank Van Herck, Jacques Lizène, Jacques Louis Nyst, waren
eigenlijk al dikwijls langer bezig met het medium, alsook vertoond binnen de Belgische kunstscene
met hun kunstenaarsfilms en -video’s. Stéphane kreeg vaak namen door via Flor Bex. Wel namen veel
kunstenaars nieuwe of al bestaande werken op met de betere technische apparatuur van de studio’s
van de RTBF. Via Danièle Nyst - werkzaam aan de RTC - kwam ook Groupe CAP aan de nodige
video-apparatuur.
Vidéographie speelde een cruciale rol als verbinder van verschillend productiekanalen, zowel
nationaal als internationaal, met onder meer de aanwezigheid van: Collectif Dérives, WIP (Wallonie
Images Production), Canal Emploi, Cirque Divers, Montfaucon Research Center, ZDF, NIRT, INA,
Continental Video, Images Vidéo of Centre Georges Pompidou. Op die manier kan de rol van de RTBF
en Robert Stéphane gezien worden als cruciaal voor de ontwikkeling van de kunstenaars film en
-video in België.

6.
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Rapport onderzoek Cirque Divers (Luik)
Onderzoeker: Sofie Ruysseveldt
Datum: 7/03/2019 (interview met Jean-Michel Botquin), 27/06/2019 (gesprek met Marc Renwart), 3/07/2019
(interview met Geneviève Van Cauwenberge)

1.

Situering

Cirque Divers werd opgericht in 1977 onder impuls van Michel Antaki. De andere stichtende leden zijn Brigitte
Kaquet, Jacques Jaminon, Jean-Marie Lemaire en Jacques Lizène. In de jaren 80 en 90 was Cirque Divers een
plaats voor culturele en artistieke productie, een cabarettheater en een kunstgalerie in de wijk Outremeuse (En
Roture) in Luik. Cirque Divers sloot in 1999 zijn deuren.
2.

Overzicht relevante evenementen met film & video in Cirque Divers (Luik)

– 1978:
o Van 22 tot 27 september 1978 (dagelijks, behalve 26 september): videofestival georganiseerd door
Jeunesses Artistiques de Wallonie en R.T.B.F.-Centre Liège ter gelegenheid van Fêtes de la
Communauté Culturelle Française met projecties van Amerikaanse videokunst en een Journée vidéo
animation (zie ook infra).
! 22 september:
• La Vidéo- Vérité:
o “The Police Tapes” – Susan et Alan Raymond (1977, 90’)
• Trois Géants de la Vidéo
o “Global Groove” – Nam June Paik (1973, 29’)
o Peter Campus:
! “Three Transitions” (1973, 6’)
! “Set of Coincidence” (1973, 13’)
! “Eart-Ended Tape” (1976, 3’30)
! “Four-Sided Tape” (1976, 3’30)
o “Crossing and Meeting” – Ed. Emshwiller (1974, 29’)
! 23 september:
• Trois Géants de la Vidéo
• La Vidéo-Vérité
• L’Oeil de l’artiste vidéo:
o Bill Viola:
! “The Red Tape” (1975, 30’)
! “Fair Songs” (1977, 20’)
o “Selected Works” – William Wegman (1972-1976, 30’)
o “Vertical Roll” – Joan Jonas (1972, 20’)
o “Children’s Tapes” – Terry Fox (1974, 30’)
! 24 september:
• Trois Géants de la Vidéo
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!

• L’Oeil de l’artiste vidéo
• Trois Géants de la Vidéo
25 september:
• La vidéo vérité
• Trois géants de la vidéo
26 september: relâche
27 september:
• La vidéo vérité
• Trois géants de la vidéo
• L’oeil de l’artiste vidéo
• Journée de vidéo animation:
o RTC Canal Plus:
! “Une passage pour les piétons rue du Coq rue de Fexhe à
Liège” (22’30)
! “La pollution” (19’)
o TVC Gilly: “Terrils” (50’)
o T.V.C. Gembloux: “Eaux de Mazy” (45’)
o R.T.A. :
! “Le prix de la pierre” (40’)
! “Le dernier lapin” (13’)
o Nos télé:
! “L’autoroute A 8” (20’)
! “Le chomage des femmes” (20’)
o Video 600:
! “Terrain de jeu” (27’)
! “Ils” (10’)
o Vidéo Bus de Bruxelles: “Le marché du travail” (40’)
o Vidéo Bus de Hainaut: “Les cinq femmes en gagées” (25’)
o T.V.C. de Saint-Josse:
! “Le botanique” (30’)
! “Le bassin Saint-François” (30’)
! “Le quartier de la joie” (60’)
o Collectif “Dérives”:
! “Le chant de rossignol - 7 voix, 7 visages du résistant - une
ville (Liège) et ses banlieues (60’)
Programme des activités: vidéo
• Reportage sur la fête réalisé par une équipe de Radio-Télévision-Culture
• Rencontre de vidéo-animation: la plupart des groupes de vidéo-animation
wallons et bruxellois ont été invités à venir présenter leur production. Ce
sera location de dresser un premier bilan des expériences de vidéoanimation en Belgique francophone.
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o 17 oktober 1978: eerste event van Vidéo ? Vous avez dit vidéo ? in Cirque Divers: “Vidéo-art
canadien”. De avond was gewijd aan videokunst uit Canada en werd geïntroduceerd en
becommentarieerd door Peggy Cale, directeur van de afdeling films en video’s van Art Métropole in
Toronto. Zij was in 1974 curator van de tentoonstelling Videoscape, het eerste museumevent in
Canada dat video erkende als artistieke praktijk.
o 3 november 1978: “Aspects de la vidéo documentaire americaine”. Dimitri Devyatkin werd
uitgenodigd: videomaker uit New York, stichtend lid van The Kitchen en medewerker van Nam June
Paik. Devyatkin stelde zijn laatste werk met Paik voor: “Media Shuttle New York Moscou”, een film
die de kwestie van de wereldwijde televisie aan de orde stelt, maar die zich afspeelt in de context
van de Koude Oorlog. Dit werk zal op 2 oktober 1979 uitgezonden worden door Vidéographie. De
tape bestaat uit videofragmenten: enerzijds “The Selling of New York” (1972) van Nam June Paik en
anderzijds een video opgenomen door Devyatkin tijdens een reis naar de USSR in 1973-1974.
– 1979:

January1979
1979
1616January

22 January 1979

o 16 januari 1979: event rond het werk van de videokunstpionier Nam June Paik met vier projecties:
“Guadalcanal Requiem” (1976), “Gobal Groove” (1973), “Tribute to John Cage” (1974) en “Suite 212”
(1973). In samenwerking met Jeunesse et Arts Plastiques.

January1979
1979
1616January

22 January 1979

Presentatie films Joan Jonas (links) door Jean-Paul
Tréfois (rechts)

o 22 januari 1979: Joan Jonas presenteert haar werk: “Organic Honey’s Visual Telepathy” (1972),
“Vertical Roll” (1972) dat in april 1979 zal uitgezonden worden door de RTBF in een aflevering van
Vidéographie gewijd aan de onafhankelijke productie in de Verenigde Staten (Bill Viola, Terry Fox,
Vito Acconci, Joan Jonas), “Left Side, Right Side” (1972), “Good Night, Good Morning” (1976), “I
Want to Live in the Country” (1976) en “Duet” (1972).
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o Februari 1979: Vidéo art belge: Michael en Barbara Leisgen, Garry Bigot, Lili Dujourie en Danny
Matthys’. Dit event werd georganiseerd in samenwerking met het Internationaal Cultureel Centrum
(ICC) in Antwerpen en het Van Abbemuseum in Eindhoven.
!
1 februari 1979: ‘Le vidéo art belge’ – Première séance: Michel et Barbara Leisgen, Gary
Bigot. Les artistes seront présents. Organisé par le Centre RTBF – Liège (Emission
Vidéograhie), les Jeunesses Artistiques de Wallonie, le Cirque Divers et RTC.
!
21 februari 1979: ‘Le vidéo art belge’ – Deuxième séance: Lili Dujourie. Présence de l’artiste.
La séance sera introduite par Jan Debbaut, conservateur Van Abbemuseum d’Eindhoven.
Het is niet zeker of er wel werken van Lili Dujourie getoond werden. Volgens Geneviève Van
Cauwenberge was Lili Dujourie zelf niet aanwezig, maar werden wel enkele video’s van haar
getoond.
o Februari 1979: New Yorkse videokunst: Merce Cunnigham en Nam June Paik, Richard Forman.
o 14 maart 1979: La vidéo documentaire québécoise: evenement rond documentaire en culturele
identiteit. Pea Soup: le peuple québécois: un génocide en douce is een video van Pierre Falardeau en
Julien Poulin uit Québec. Hun werk werpt een kritische blik op de hedendaagse realiteit in Québec
en de problemen, mythes, ideeën en tegenstellingen.
o Maart 1979: Performance vidéo: Fandangos – Raoul Marroquin. Op ‘Programmes des
manifestations’ Vidéo ? Vous avez dit vidéo ? staat: la performance de Raoul Marroquin est remise à
une date ultérieure.
o Maart 1979: Vidéo documentaire liégeoise: Jean-Pierre et Luc Dardenne présenteront en première
leur nouveau travail sur les grèves de 60.

e

o 2 april 1979: Bob Wilson: “Prologue pour le 4 acte du Regard du sourd”. Dit was opnieuw een
gezamenlijk initiatief. Vidéographie en Cirque Divers werden deze keer ondersteund door een
vereniging voor amateurskunsten Art Actualité Promotion, dicht bij de galerie Vega van Manette
4
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3.

Repriels. Dit was de gelegenheid voor een avond over Nouveau Théâtre américaine à travers la
vidéo, gepresenteerd door Guy Scarpetta, specialist in het oeuvre van Bob Wilson en columnist bij
Art Press. Van Bob Wilson werd “Video 50” getoond. Dit werk zal 27 november 1979 uitgezonden
worden door Vidéographie. Tijdens deze avond werd ook de film “City Archive” van Richard Foreman
getoond, stichter en artistiek directeur van het ‘Ontological Hysteric Theater’.
13 & 14 april 1979: Préparatif pour un voyage précédé, vidéo-théâtre-performance de et par Marc
et Alain Zelderloo
20 april 1979: Vidéo-performance door Maniac Productions, collectief van de Belg Michael Laub en
de Italiaan Edmondo Za dat actief was van 1975-1979. Presentatie van hun videowerk in avantpremière van hun performance die op 27 april zal plaatsvinden in Atelier du Théâtre Populaire de
Wallonie (rue des Bosquets).
18-19 mei 1979: La vidéo documentaire wallonne: La grève de 1960 ou les voyages du bateau de
Léon M. – Jean-Pierre et Luc Dardenne
4 oktober 1979: In, On, Around and About Television de Antonio Muntadas (“Between the Lines”,
1979 ; “Sujectivity”, 1978 ; “Transfer”, 1975)
11 oktober 1979: Marcher ou la fin des temps modernes, 1978-79 - vidéo-film de Michèle Blondeel
et Boris Lehman. Dit werk zal uitgezonden worden op 25 oktober 1979 door Vidéographie.
15 november 1979: Vidéo et ordinateur de Woody et Steina Vasulka. L’exposé distingue trois étapes
principales dans l’évolution du travail de Woody et Steina Vasulka:
1) Les sources (1969-1972)
a. L’Underground Newyorkais: enregistrement et vidéo demi-pouce de performances
ou d’actions musicales et théâtrales
b. La vidéo comme matériau: découverte et exploitation des caractéristiques
techniques fondamentales du médium vidéo
2) La phase intermédiaire (1973-1975): le vidéo-art comme pratique artistique définie et
contrôlée
3) La vidéo digitale (1976 à aujourd’hui): une introduction au code digital en tant que support et
qu’élément de contrôle des images.
13 & 14 december 1979 (aux Grignoux): présentation en première du vidéogramme de Jean-Pierre
et Luc Dardenne: “Lorsque le bateau de Léon Masy descendit la Meuse pour la première fois”.

Onderzocht materiaal

De collectie en de archieven van Cirque Divers worden bewaard door de Province de Liège. ARGOS nam contact
op met Caroline Coste op 14/01/2019 en 27/02/2019 om het archief te raadplegen, maar dit is momenteel niet
mogelijk. Wegens ziekte kon er geen interview worden afgenomen met Michel Antaki, de oprichter van Cirque
Divers. Hij overleed op 14 juni 2019. Er werd wel een interview afgenomen met Jean-Michel Botquin op
7/03/2019. Hij is de auteur van het boek “Le jardin du paradoxe. Regards sur le Cirque Divers à Liège” dat in
2018 door Yellow Now werd uitgegeven n.a.v. de gelijknamige tentoonstelling die van 17 februari tot 16
augustus 2018 doorging in het Musée de la Vie wallonne in Luik. Daarnaast werd ook Geneviève Van
Cauwenberge geïnterviewd op 3/07/2019. Zij was eind jaren 70 de bezieler van Vidéo ? Vous avez dit vidéo ?.
Op 27/06/2019 was er ook een gesprek met Marc Renwart, auteur van het boek “Libres échanges: une histoire
des avant-gardes au pays de Liège de 1939 à 1980” uitgegeven door Yellow Now in 2000. Hij bereidt
momenteel een vervolgcatalogus voor over de Luikse artistieke scene 1980-2000 die binnenkort zal worden
uitgegeven. Daarnaast is hij ook de initiatiefnemer van de website https://art-info.be. Met hem is afgesproken
om samen te werken en informatie uit te wisselen. Daarnaast werd informatie verzameld door onderzoek in
verschillende archieven, zoals bv. het ICC-archief.

4.

Bevindingen

Een van de fundamentele benaderingen van Cirque Divers was om, van bij het begin, van elke gebeurtenis
ofwel een foto, ofwel een video, ofwel beiden te maken. Elke manifestatie van Cirque Divers werd gefilmd op
video door Atelier Vidéo onder leiding van Jacques Mertens. De videoregistraties werden in 1984-1985 door
Cirque Divers in bewaring gegeven bij de mediatheek van het Ministère de l’Education permanente, maar dit
materiaal is verloren geraakt.
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De distributie van externe video’s vloeide hieruit voort. Video’s werden getoond tijdens avonden waarop de
kunstenaars waren uitgenodigd om over hun werk te praten, gevolgd door een debat tussen het publiek en de
realisatoren. Deze video-evenementen werden gunstig onthaald bij het Luikse publiek: er vormde zich al snel
een publiek van vaste klanten die zelfs uit Brussel, de naburige steden of uit het buitenland kwamen (Didier
Duchesne in La Wallonie, 5/02/1982).
Cirque Divers heeft zelf nooit video’s geproduceerd, maar er werden wel twee video’s uit begin 1977
teruggevonden die op belangrijke videomanifestaties in het buitenland werden getoond en waarvan Cirque
Divers het onderwerp is:
Februari 1977 (Foundation Joan Miro Barcelona): “CAYC Seventh International Open Encounter on Video”:
Cirque Divers: Jacques Lizène, J.M. Lemaire, Brigitte Kaquet, Jacques Jaminon, Michel Antaki: “Parade
d’Ouverrture Splach”: document showing the presentation pasade of the “Cirque divers”, followed by a
document about the spectacle of “Clown faiseur de bulles” realized in an exhibition hall featuring all the
posters of the last Belgian elections, shown in a critical way; filmmaker: Jacques Debaker (of the Section Video
of the Liège Academie des Beaux Art) – ½ inch open reel, E.S., 50 Herz, B/W, sound, 30’
Maart 1977 (Bonnefantenmuseum Maastricht): “Video & Film Manifestatie – Kijken en doen”: Jacques
Lizène:
o “Vie, camp de travail” (1975, remake 1977) – Cirque Divers, zwart/wit, 30’
o “Cirque divers” (1977) – Cirque Divers, zwart/wit, 30

Eerste video’s: 1978-1979
Het eerste event met video in 1978 vond niet plaats in Cirque Divers zelf, maar in het ruim van een schip
aangemeerd aan de voet van de Saucy brug in Luik. In 1978 vroeg Jean-Paul Tréfois aan de RTBF-directie de
toestemming om een reis te maken naar New York om daar de Amerikaanse videokunstenaars te ontmoeten.
Het team van Vidéographie bracht een selectie van videokunst mee uit de Verenigde Staten: werken die nooit
eerder in België waren getoond, zoals Nam June Paik, Peter Campus, Ed Emschwiller, Joan Jonas, Bill Viola,
Terry Fox en William Wegman.
Ter gelegenheid van Fêtes de la Communauté Culturelle Française organiseren Jeunesses Artistiques de
Wallonie en R.T.B.F.-Centre Liège van 22 tot 27 september 1978 een videofestival. Het was een soort avantpremière voordat de videowerken werden uitgezonden in het programma Vidéographie. In de zesdaagse
programmatie werd aandacht besteed aan vidéo-animation en vidéo-art.
De week van projecties eindigde met een Rencontre nationale de vidéo-animation. In het persbericht staat: “Au
cours de cette journée, la plupart des groupes vidéo francophones du pays viendront présenter leurs
productions. De cette confrontation, surgiront les divergences et les similitudes d’une pratique, tant au niveau
des thématiques abordées que les modes d’approches utilisés. Ce sera donc l’occasion de dresser un premier
bilan des possibilités et des limites de la télévision communautaire et locale et des expériences de vidéoanimation en Wallonie et à Bruxelles. Op 27 september 1978 namen de volgende groepen deel: RTA Jambes,
TVC Gilly, RTC Canal Plus Liège, Vidéo 600 Andrimont, Vidéo Saint-Josse, Vidéo Bus de Bruxelles et du Hainaut,
TVC Gembloux, No Télé Tournai en de gebroeders Dardenne met hun onderneming Dérives.
In het communiqué van de organisatoren wordt ook vermeld: “Il faut espérer que l’intérêt suscité par cette
manifestation donnera lieu à la création à Liège d’une structure permanente de diffusion vidéo”.
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Vanaf oktober 1978 werd een nieuwe structuur gecreëerd: Vidéo ? Vous avez dit vidéo ?. De initiafnemers
waren vier Luikse actoren: Jeunesse artistiques de Wallonie, Cirque Divers, RTC (la télévison communautaire
liégeoise en RTBF via Vidéographie met de hulp van Ministère de la Culture Française. Vidéo ? Vous avez dit
vidéo ? leerde het Luikse publiek het werk van de pioniers van de videokunst kennen dat bijgevolg werd
heruitgezonden door Vidéographie. Doel was: “diffuser des oeuvres vidéo; présenter des vidéos dans une
espace ouvert aux mouvements et réactions du public”. De samenwerking met Cirque Divers was daarom
aangewezen. De kunstenaars werden uitgenodigd om over hun werk te spreken. De vertoning werd gevolgd
door een debat tussen het publiek en de realisatoren. Wat de programmatie betreft, probeerde men een
evenwicht tot stand te brengen tussen de presentatie van Belgische en buitenlandse werken. De programmatie
gebeurde in nauwe samenwerking met Vidéographie, want de meeste werken die getoond werden in Cirque
Divers maakten later deel uit van een uitzending op antenne.
Geneviève Van Cauwenberge van Jeunesses artistiques de Wallonie, de bezieler van Vidéo ? Vous avez dit vidéo
?, wou dit initiatief laten voortbestaan en richtte zich (samen met Jean-Paul Tréfois) tot het Ministère de
l’Enseignement et de la Culture in Brussel met een project om een centrum voor video op te richten in Luik. De
bedoeling was om meer linken uit te bouwen met Agora Studio in Maastricht, Neue Galerie in Aachen, ICC in
Antwerpen en Image Vidéo in Brussel. In Wallonië was er geen productieatelier. Van Cauwenberghe streefde
naar een centrum voor distributie dat op regelmatige basis zou functioneren en een ontmoetingsplaats zou
vormen voor het stimuleren van en reflecteren over deze nieuwe communicatiepraktijk. Het ging dus in eerste
instantie niet om een centrum voor de realisatie en productie van video. De structuur zal echter nooit het licht
zien. Vidéographie zal wel, onder impuls van Jean-Paul Tréfois en Paul Paquay, een productiedepartement
oprichten met Michèle Blondeel en Boris Lehman, Jacques Louis Nyst, Jacques Charlier, Marina Abramovic &
Ulay, Antoni Muntadas, Gérard Fromanger, Fred Forest, Lea Lublin en Jacques Lizène. De samenwerking tussen
Vidéographie en Cirque Divers ging door tot eind 1982.

5.

Bronnen
–
–
–
–
–
–
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Galerie VEGA: archief Jacques Charlier, +/-0
Onderzoeker: Dagmar Dirkx
Dagen: 25/05/2019
1.

Situering
Galerie VEGA in Luik werd in 1972 opgericht door Manette Repriels en onderscheidde zich vooral door
haar internationale karakter. De archieven worden op het moment van het schrijven van dit rapport
verder geïnventariseerd in het archief van het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten in België.
Later zullen ze opnieuw ter beschikking staan voor onderzoek. Het huidig rapport werd beschreven op
basis van informatie van Manette Repriels via Jacques Charlier en het tijdschrift +/- 0.

2.

Onderzocht materiaal
2.1.
Map Jacques Charlier
- Foto Charlier 1976: “Ready for the new art?”
- Verschillende postkaarten van Manette Repriels aan Jacques Charlier, ook over kunst (bv.
Max Ernst)
- Verschillende informatieve teksten Jacques Charlier vanuit VEGA
- Uitnodiging: “Le 10 october 1975 la GALERIE VEGA inaugurera l’accrochage de J.CHARLIER
par un concert qui sera donné à 100m de la GALERIE dans la chapelle du VERTBOIS à Liège
(...) En la galerie exposition des travaux de CHARLIER sur le ROCK et la guitare électrique. “
2.2.
+/-0:
- December 1973: Interview Jacques-Louis Nyst: uitleg over TV/signes + vertoond in Galerie le
Zodiaque BXL -Galerie Contour BXL - Galerie Carrefour BXL - Galerie Hedendaags Knokke Galerie VEGA
- November 1974: Galerie VEGA, Luik: Panamarenko - Jacques Charlier - Andy Warhol - Gilbert
& George
- Januari 1975: Galerie VEGA, Luik: Panamarenko
- Juni 1975: Galerie VEGA, Luik: Dennis Oppenheim
- September 1975: Galerie VEGA, Luik: over de Luikse scene
- November 1975: Galerie VEGA, Luik: H’Art Music - Jacques Charlier - November 1975: Galerie VEGA, Luik: Dennis Oppenheim
- November 1975: Galerie VEGA Luik: Dan Graham
- November 1975: Galerie VEGA, Luik: belges: Pol Bury, CAP 3, Nyst, Charlier, Panamarenko
(en Dibbets, NL) via Manette Repriels
- Juni 1976: Galerie VEGA, Luik: Dan Graham “qui réalisera une installation vidéo dans l’espace
de la galerie” - “MIRROR WINDOW CORNER” établit la relation outside (street), inside (gallery
space) par les médias (caméra - vidéo - moniteur) - “L’image du public de la rue sera piégée
par la caméra et le miroir mais l’image enregistrée par la caméra sera projetée sur l’écran
avec un time delay. Il y aura donc réflexion sur la représentation de l’objet, le public étant
soumise aux facteurs: espace, temps. Le processus est direct, presque psychologiquement
marquée par le temps nécessaire à la compréhension de l'événement, à la saisie du rapport
entre le sujet et l’objet”
- Juni 1976: Galerie VEGA, Luik: Nyst, “Le voyage de Christophe Colomb”: “Le programme
prévoit un développement vidéo dans un environnement”...
- Juni 1976: Galerie VEGA: Dan Graham
- Juni 1976: Artikel Dan Graham: “The Glass Divider, light and social division” - spiegels glasramen - publieke ruimte - video feedback - self image - performer-audience - privacy (in
galerie VEGA)
- Juni 1976: Galerie VEGA + Yellow Now, Luik: Nyst
- Juni 1976: Galerie VEGA op 5de actuele kunstbeurs BXL: Charlier, Graham, Nyst,...
- Februari 1977: Galerie VEGA, Luik: actie Gordon Matta-Clark
- Juli-September 1977: Galerie VEGA, Luik: video! + Gordon Matta-Clark + 3 belges: les actions
et performances + B+M Leisgen + Sart-Tilman
- Juli-September 1977: Galerie VEGA: B+M Leisgen
- Januari 1978: Galerie VEGA, Liège: Nyst
- Juni 1979: Galerie VEGA, Liège: J-L Nyst

-

November 1979: C.I.C. Gent: uitnodiging Galerie VEGA: carte blanche - Manette Repriels
toont Leisgen, Graham, Nyst en portfolio’s van Graham, Guy Mees…
2.3 Interviews
Michael Leisgen (over Sart-Tilman): 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.
Guy Jungblut: De galerie V
 EGA werd toen ook opgericht. Maar zij waren niet echt met video bezig.
Dat was een ander register, van de Luikse bourgeoisie die geboeid raakte door hedendaagse kunst. Wij
waren eerder de fabrikanten, de producenten.

3.

Bevindingen
Op basis van de beperkte bronnen die ter beschikking zijn, kunnen we stellen dat Galerie VEGA onder
Manette Repriels wel degelijk video is vertoond geweest. Vooral de installatie van Dan Graham,
Mirror Corner Wintors Piece, was een indrukwekkende video-installatie die op veel aandacht kon
rekenen van de Belgische kunstscene. Ook programmeerde Manette Repriels regelmatig de namen
die met kunstenaarsfilm en/of -video bezig waren, zoals Dennis Oppenheim, Dan Graham, Jacques
Louis Nyst, Guy Mees, Barbara en Michael Leisgen...Om er achter te komen welke werken precies
getoond zijn, zal archiefonderzoek nodig zijn in het KMSKB, zodra dit archief geïnventariseerd is en
aldus ter beschikking staat voor onderzoek.

Rapport onderzoek Musée en plein air du Sart Tilman (Luik)
Onderzoeker: Sofie Ruysseveldt

1.

Situering

Het openluchtmuseum van Sart-Tilman in Luik werd opgericht in 1977 door de Université de Liège en
de Communauté française. Het museum heeft als ambitie om natuur en architectuur dichter bij
mekaar te brengen in het teken van de hedendaagse kunst. De museumcollectie is op
beeldhouwwerk en monumentale schilderkunst gericht en illustreert vooral de diversiteit van de
hedendaagse creaties in Franstalig België, die uit vaste waarden en beloftevolle talenten bestaan. De
openingstentoonstelling voor het museum Sart-Tilman in oktober/november 1977 bevatte ook een
sectie gewijd aan videokunst, audiovisuele montages en kunstenaarsfilms: Vidéo-film et audio-visuel".

2.

Overzicht event en tentoonstelling “Vidéo-film et audio-visuel” in Musée du Sart
Tilman (Luik)

– Exposition inaugurale du nouveau Musée du Sart Tilman - Programme de la journée
15 h:

Ouverture officielle au Château de Colonster

16 h:

Visite des Expositions
Au Château de Colonster:
“L’Art à la Lettre”
Jan Hamilton Finlay
Sculptures dans la parc
Faculté des Sciences:
Artistes d’aujourd’hui
Oeuvres dans le site
Peinture, gravure, photo, tapisserie
Vidéo et audio-visuel
Projets et propositions
Foyer Culturel:
Artistes régionaux

17 h:

Au Château de Colonster:
La poésie concrète: conférence du Prof. Stephen Bam.
Interview vidéo de Jan Hamilton Filay présenté par Francis Edeline.

20 h:

Théâtre du Foyer Culturel:
“The penny arcade peep show” de Burroughs présenté par le Plan K avec les
sculptures de Félix Roulin.
Sur les terraces des amphithéâtres, spectacle audio-visuel de André Mees.
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– 15 oktober – 15 november 1977 (opening Musée du Sart Tilman, Artistes d’Aujourd’hui,
Université de Liège): manifestatie “Vidéo-film et audio-visuel”. Getoonde werken:
o Marcel Broodthaers: “Un voyage en Mer du Nord” – 16 mm, colour, muet, 4’ 15”
o Willy Delcour: “Montage audio-visuel” – 11’, musique: Ron Carter, Darius Milhaud
“Le Carnaval d’Aix-la-Ville”, Musique de foire, Limonaire
o Françoise Errera: “Bruxelles”, montage audio-visuel – 20’
o Groupe CAP:
! Jacques Lennep:
• “Jeux avec un écran”
• “Histoire d’un corps”
• “Ré-création”
• “Tapisserie”
! Jacques Evrard:
• “Panorama”
• “Zoo”
• “Monsieur Bonvoisin”
! Jacques-Louis Nyst:
• “L’objet”
• “La boîte à musique”
• “Un conseil consommateur”
! Jacques Lizène:
• “Tentative de dressage d’une caméra”
• “Tentative d’échapper à la surveillance d’une caméra”
• “Facéties”
! Pierre Courtois:
• “15-14”
o Groupe Ruptz: présente “Les témoins de 5 actions”:
! “Expérience du présent”
! “Pourquoi”
! “Nature Morte”
! “TRA”
! “Triptyque Vidéo”
Marc Borgers présente son projet “La mer” qui es tune interprétation du
mouvement continu des vagues de mer.
o Philippe Incolle: 4 films Super 8 – Durée: 30 secondes chacun
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Films à partir de structures tracées sur un miroir: les structures plus ou
moins complexes sont formées exclusivement de lignes droites. Principe:
1. À une droite d’une longueur x tracée sur le miroir peuvent correspondre
successivement les quatre côtés du viseur de la caméra, et de part et
d’autre de cette droite.
2. Un cadrage égale une image.
3. Longueurs supérieure et intérieure, largeurs alternent et se succèdent pour
un circuit choisi.
4. La mise au point se fait sur l’image reflétée par le miroir.
5. La caméra reste toujours à même distance du miroir; le zoom permet de
faire correspondre, en longueur, différentes droites d’un même schéma
avec chaque côté du viseur.
! Structure de quatre films de trente secondes (Super 8): quatre circuits
choisis composés de soixante huit périodes de huit prises de vue.
Rose-Marie Laneau: “La culture de la chicorée”, montage audio-visuel réalisé pour
les fêtes des cultivateurs des villages aux environs de Vrebos. Ce montage décrit
l’atmosphère de la vie quotidienne des cultivateurs des villages aux environs de
Vrebos – 15’
Barbara & Michael Leisgen:
! “Still life” – 10’, n/b, sonorisé
! “The never ending water” – 10’, n/b, sonorisé
! “Sonnenlinie (Ligne de soleil)” – 10’, n/b, sonorisé
! “Die ersten 365 tage ausden leben der L. L. (Les premiers 365 jours de la vie
de L. L.)” – 44’, n/b, sonorisé
Jacques Lennep:
! “Entretien avec Ezio Bucci – Ezio Bucci au stade” – 45’
! “Ezio Bucci chez son coiffeur” – 45’
Georges Maillien: “Un été à Seny 77” (realisé par Marc Sipelier) – Super 8, coleurs,
4’: traite du travail de Georges Maillien et du vernissage de l’exposition “Eté à Seny
77”
Jacques-Louis Nyst: “L’ombrelle en papier” – 20’
Jean-Pierre Point & Dany Poupaert (assistés de Michel Theunissen et réalisé avec
l’aide du Ministère de la Culture Française): “Les cultures de l’été 77” – Super 8,
couleur, 30’: réalisé à Seny au cours de l’été 77, ce film tente de donner une image
des cultures qui s’entrecroisent et se superposent dans un petit village du Condroz:
souvenirs de culture traditionnelle, culture industrielle et culture élitaire, avec
l’exposition de 40 sculptures pendant les trois mois d’été.
Bernard Queeckers:
! “Vibrations 1” (1975) – Super 8 mm, couleur, 3’
! “Vibrations 2” (1975) – Super 8 mm, couleur, 4’
! “Vibrations 3” (1975) – Super 8 mm, couleur, 12’
! “Rattrapages” (1975) – Super 8 mm, couleur, 7’
! “Hexagone (1)” (1976) – Super 8 mm, couleur, 3’
! “Hexagone (2)” (1976) – Super 8 mm, couleur, 3’
Philippe Toussaint: “Dying N° 1” – video, 24’
Jean-Marc Van Tournhoudt: “Entrées de maisions et jardins”, montage audio-visuel
– 15’, musique: “Petit concert spirituel” Schultz: ce montage est consacré aux
entrées de maisons, aux parcs et aux jardins. Les prises de vue ont essentiellement
été réalisées à Bruxelles, Charleroi et dans le nord de la France.
!

o

o

o

o

o
o

o

o
o

3.

Onderzocht materiaal

In januari en februari 2019 werd contact opgenomen met Musée du Sart-Tilman in Luik, maar zij
beschikken niet over archiefmateriaal met betrekking tot dit evenement. De manifestatie werd

3

1

georganiseerd door Philippe Hoornaert , maar hem hebben we nog niet kunnen contacteren over de
drijfveer van het museum om een aparte sectie voor kunstenaarsfilm en –video te voorzien. Volgens
2
Michael Leisgen zou er een link zijn met Galerie Vega/Manette Repriels. Het archief van Galerie Vega
werd recent in bewaring gegeven bij de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België (KMSKB),
maar is momenteel niet beschikbaar voor consultatie. Deze link zal verder onderzocht worden van
zodra het archief geïnventariseerd is en toegankelijk voor onderzoek.

4.

Bronnen

– Vidéo-Film et Audio-Visuel: ouverture du Musée du Sart Tilman, Artistes d’aujourd’hui, Liège
Campus universitaire du Sart Tilman, 15 octobre – 15 novembre 1977. Liège: Ministère de la
Culture Française et Université de Liège, 1977.

1
2

Bron: brief aan Pierre Courtois d.d. 22 september 1977 en interview met Geneviève Van Cauwenberge op 3 juli 2019.
Bron: interview met Michael Leisgen op 21 maart 2019.
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Rapport onderzoek Groupe CAP (Cercle d’Art Prospectif)
Onderzoeker: Sofie Ruysseveldt
Datum: 7/11/2018 (interview met Jacques Lennep), 12/11/2018 & 18/12/2018 (onderzoek archief CAP in
het KMSKB), 14/12/2019 (gesprek met Pierre Courtois), 14/06/2019 (video interview met Jacques Lennep)

1.

Situering

Groupe CAP (Cercle d’Art Prospectif) werd opgericht in juni 1972 door Jacques Lennep en was actief tot
1982.
– Sinds de oprichting in juni 1972:
o Jacques Lennep: oprichter en organisator
o Pierre Courtois
– Sinds de oprichting in juni 1972 tot december 1973:
o Gilbert Herreyns
o Pal Horvath
o Michel Gehain
– Sinds maart 1973: Jacques Louis Nyst
– Sinds oktober 1973: Jacques Lizène
– Van februari 1974 tot maart 1975: Jacques Evrard
– Sinds oktober 1974: Jean-Pierre Ransonnet
– Sinds januari 1975: Pierre Hubert
– Kunstenaars die hebben deelgenomen ‘à titre d’invités’ aan sommige manifestaties van CAP:
• Yves De Smet (expo galerie Spectrum in Antwerpen, januari 1975) - Vlaanderen
• Hubert Van Es (expo galerie Spectrum in Antwerpen, januari 1975) - Vlaanderen
• Adriano Altamira (expo Château Malou, december 1973) – Italië
• Gruppe AKKU: Maus Dietrich, Wulf Nolpe, Hermann Richter (Assenede, GIR, juni 1975) –
Duitsland
• Manifestatie ‘CAP-POUR MEMOIRES’ (Charleroi, november 1975): B. & M. Leisgen, A. & P.
Poirier, Le Gac, Boltanski, Monory, Bertrand, Gaziorowski, Theimer, Thibeau, Bertholin, Lestie –
Duitsland en Frankrijk.
2.

Overzicht evenementen en tentoonstellingen met film & video van Groupe CAP

– Februari - maart 1974 (Galerie Agora, Jan Van Eyck Academie, Maastricht): “CAP”. Groupe CAP wordt
uitgenodigd door de groep ‘Movimiento’. Raoul Marroquin had reeds tentoongesteld met de galerie
Yellow Now op “Pro Art ’72. Internationaler Markt für Aktuelle Kunst” in Duisburg in mei 1972 en de
groep ‘Movimiento’ (Marroquin & Young-Tchong) in de galerie Yellow Now in oktober 1972. Eerste
presentatie van videoregistraties van Groupe CAP: “Cap, Vidéo 73-74” uitgevoerd met de Group Vidéo
Chain onder leiding van Raymond Zone:
o Pierre Courtois: titres inconnus
o Jacques Lennep:
! “Vidéo relationnelle”, “L’écran”, “La Cible”, “La poignée de porte “, “L’aile en
cage”, “TV Réalisme “, “Dialogue avec une caméra”, “Composition triangulaire”,
“L’escargot”
o Jacques Lizène: “Contraindre le corps dans les limites de l’écran“
o Jacques Louis Nyst: titres inconnus
– 26 juni – 1 september 1974 (Beurshalle, Brugge): “Triënnale Brugge”, selectie video-film door Michel
Baudson. De fragmenten van CAP worden geselecteerd door Willy Van den Bussche.
o Groupe CAP: videocompilatie van 35’. Zelfde sequenties als bij Galerie Agora met enkele
toevoegingen door Group Vidéo Chain (Raymond Zone):
! Pierre Courtois: titres inconnus
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!

!
!

Jacques Lennep: “Vidéo relationnelle”, “L’écran”, “La Cible”, “La poignée de
porte “, “L’aile en cage”, “TV Réalisme “, “Dialogue avec une caméra”,
“Composition triangulaire”, “L’escargot” + toevoegingen: “Tapisserie” en
“Hommage à Magritte”
Jacques Lizène: “Contraindre le corps dans les limites de l’écran“
Jacques Louis Nyst: titres inconnus

– 7-30 september 1974 (Galerie Hedendaags, Knokke): “Progressionen 2”: zelfde deelnemers als
“Progressionen 1” met uitzondering van Bartz, Eins, Lundberg, Lohaus, Muntadas, Marroquin, Neur,
Pick, Schweizer, Stavenhagen, Stembera, Schwind en met Pierre Hubert, Jacques Lennep en Yves De
Smet die aan de lijst van deelnemende kunstenaars worden toegevoegd [Progressionen 1: foto - film dias - zeichnung", 29 juni - 21 juli 1974, Moltkestr. 27 Köln: R. de Boek, J. Charlier, J. Lennep, J. Lizène, J.
Nyst, Y. De Smet -> geen video getoond].
– 8-15 oktober 1974 (Musée des Arts Décoratifs de la Ville de Lausanne, Zwitserland): “Impact Art
Vidéo 74”.
o Groupe CAP (Pierre Courtois, Jacques Evrard, Jacques Lennep, Jacques Louis Nyst,
Jacques Lizène): “Video – Cap”, 1973/74
! Pierre Courtois: “Coupure”
! Jacques Evrard: “Monsieur Bonvoisin”
! Jacques Lennep:
• “Histoire d’un corps”
• “Hommage à Magritte”
! Jacques Lizène:
• “Tentative de dressage d’une caméra”
• “Tentative d’échapper à la surveillance d’une caméra”
! Jacques Louis Nyst: “L’objet”
o Jacques Lennep (Groupe CAP): “Vidéo – Rélationnelle”, 1973/74, 20’
o Jacques Lizène: “Dramatisation en voix off”, 15-30’
– 8 november – 8 december 1974: “Art/Vidéo Confrontation 74” – ARC 2 – C.N.A.A.V. (ARC 2. Musée
d’art moderne de la ville de Paris).
o Groupe CAP: “Cap-Vidéo” (1974) – ½ pouce, n/b, son, 45’
! Jacques-Louis Nyst: “L’objet”
! Jacques Evrard: “Monsieur Bonvoisin”
! Pierre Courtois: “Coupures”
! Jacques Lennep:
• “Histoire d’un corps”
• “Hommage à Magritte”
! Jacques Lizène:
• “Tentative de dressage d’une caméra”
• “Tentative d’échapper à la surveillance d’une caméra”
– 30 november - 19 december 1974 (galerie Elsa von Honolulu-Loringhoven Gent): "CAP & relations"
met Groupe CAP (Cercle d'Art Prospectif) - Pierre Courtois, Jacques Lennep, Jacques Lizène, Jacques
Louis Nyst, Jean-Pierre Ransonnet en Hubert Van Es. Ter gelegenheid van de tentoonstelling werd een
catalogus met een tekst van Phil Mertens gepubliceerd. Getoonde werken: Pierre Courtois (La bataille
des Ardennes), Jacques Lennep (Tante Sophie; Fossile), Jacques Lizène (L’artiste portugais Antonio
Silvestre Terlica e Pinto), Jacques Louis Nyst (sans titre), Jean-Pierre Ransonnet (Projet d’exposition),
Hubert Van Es (Kunstterminologie). Op 3 december 1974 vond een debat plaats aan de Universiteit
Gent (Bladijnberg) gemodereerd door Flor Bex en Phil Mertens en georganiseerd door de
studentenkring HIKO (Hoger Instituut voor Kunstonderwijs). Hier werden ook dia’s geprojecteerd:
Jacques Evrard (Relation d’un voyage en Belgique), Jacques Lennep (Pompéï an 79, avec performance),
Jacques Lizène (Contraindre le corps à s’inscrire dans le cadre d’une dia), Jacques Louis Nyst (Huit
couleurs à l’eau, plus la transparence). Hubert Van Es stelde de video-installatie “Sand Action” voor.
– 4-5 december 1974 (Institute of Contemporary Art, Londen): CAYC First Open Encounter on Video”:
o Groupe CAP: “Cap-Vidéo” (1974) – ½ pouce, n/b, son, 45’
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Jacques-Louis Nyst: “L’objet”
Jacques Evrard: “Monsieur Bonvoisin”
Pierre Courtois: “Coupures”
Jacques Lennep:
• “Histoire d’un corps”
• “Hommage à Magritte”
Jacques Lizène:
• “Tentative de dressage d’une caméra”
• “Tentative d’échapper à la surveillance d’une caméra”

– 25 december 1974 – 2 januari 1975 (casino Knokke): “EXPRMTL 5”, vijfde internationale competitie
voor experimentele film met een video-sectie.
o Groupe CAP: “Cap-Vidéo” (1974) – ½ pouce, n/b, son, 45’
! Jacques-Louis Nyst: “L’objet”
! Jacques Evrard: “Monsieur Bonvoisin”
! Pierre Courtois: “Coupures”
! Jacques Lennep:
• “Histoire d’un corps”
• “Hommage à Magritte”
! Jacques Lizène:
• “Tentative de dressage d’une caméra”
• “Tentative d’échapper à la surveillance d’une caméra”
– 23 januari – 15 februari 1975 (Spectrum Gallery, Antwerpen): “CAP”, presentatie van video’s
geregistreerd door RTC/RTBF Liège.
o Pierre Courtois: “Coupure”
o Jacques Evrard:
! “Zoo”
! “Panorama”
o Jacques Lennep:
! “Jeux avec un écran”
! Re-création”
! “Histoire d’un corps”
o Jacques Louis Nyst: “L’objet”
– 25 februari – 16 maart 1975 (Palais des Beaux-Arts Brussel): “Artists’ Videotapes”, georganiseerd door
Michel Baudson.
e
o Groupe CAP (P. Courtois, J. Evrard, J. Lennep, J. Lizène, J.L. Nyst): “Cap-Vidéo 74 (3
génération” – ½ inch open reel video, 30’:
! Jacques-Louis Nyst: “L’objet”
! Jacques Evrard:
• “Monsieur Bonvoisin”
• “Zoo”
• “Panorama”
! Pierre Courtois: “Coupures”
! Jacques Lennep:
• “Histoire d’un corps”
• “Hommage à Magritte”
• “Jeux avec un écran”
! Jacques Lizène:
• “Tentative de dressage d’une caméra”
• “Tentative d’échapper à la surveillance d’une caméra”
! Hubert Van Es:
• “Sand Action”
• “Closed Circuit”
• “Experiments for auto communication n° 7
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– 20-25 februari 1975 (Espace Pierre Cardin Parijs): “CAYC Second International Open Encounter on
Video”.
o Groupe CAP (P. Courtois, J. Evrard, J. Lennep, J. Lizène, J.L. Nyst): “Cap-Video 2” (1974) production: Radio – Télévision – Culture (R.T.B.-Liège)
o Jacques Lizène: “Quelques facéties médiocres d’un petit maître liégeois (1971-1974)”
(1974) – production (R.T.C.-Liège)
– 14, 15, 16 maart 1975 (galerie Elsa von Honolulu-Loringhoven Gent): "Kunst als film" met dia-werken,
films en videotapes van Belgische kunstenaars.
o Getoonde films:
! Jacques Lizène: “Projektie van 1 dia”
! Jacques-Louis Nyst:
• “Propositions pour un écran TV” (1971) - 16 mm, zwart/wit, 5’
• “Lettre ouverte” (1972) - 16 mm, 6'
• “Myrtle beach N.C.” (1973) - 16 mm, kleur, 7’
o Getoonde video’s:
! Groupe CAP (1973-74):
• Courtois: “Coupure”
• Evrard:
o “Zoo”
o “Panorama”
• Lennep: “Vidéo relationelle”
• Lizène:
o “Dréssage d'une caméra”
o “Personnage essayant d'échapper à la surveillance d'une
caméra”
• Nyst: “L'objet”
Sony 1/2 inch cassette
! Jacques-Louis Nyst: “Le tombeau des nains” (1975) - Sony 1/2 inch cassette
! Marc Verstockt: “Five acts on a screen” (1974) - Philips cassette, 25'
– 1-26 mei 1975 (Serpentine Gallery, Londen): “The Video-Show”. Zelfde videoregistraties als “Impact
Art Vidéo 74” in Lausanne , maar Lennep voegde een voorstel voor een video-installatie toe: “Vidéotube”.
– 25 & 26 mei 1975 (Galleria Civica d’Arte Moderna, in het Palazzo dei Diamanti in Ferrara, Italië):
“CAYC Third International Open Encounter on Video”.
o Pierre Courtois:
! “New decomposition - piece n° 546”
! “Fossile N° 10349”
! “The Third Age”
o Jacques Evrard:
! “Zoo”
! “Monsieur Bonvoisin”
! “Panorama”
o Groupe CAP (P. Courtois, J. Evrard, J. Lennep, J. Lizène, J.L. Nyst): “Cap-Video 2”
o Jacques Lennep:
! “Long live painting … “
! “Games played with a screen – Recreation – Story of a body”
o Jacques Lizène: “Banality, Periphery “ (with dramatisation in off)
o Jacques-Louis Nyst:
! “The Swan and its Image”
! “Robot”
! “The Dwarfs Grave”
– 31 oktober – 14 november 1975 (CAYC headquarters, Buenos Aires, Argentinië): “CAYC Fourth
International Open Encounter on Video”.
o Pierre Courtois:
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! “New decomposition - piece n° 546”
! “Fossile N° 10349”
! “The Third Age”
Groupe CAP:
! Jacques Lennep: “Games played with a screen – Recreation – Story of a body”
! Jacques Evrard:
• “Zoo”
• “Panorama”
! Jacques-Louis Nyst:
• “The object”
• “The Little music box”
! Jacques Lizène: “Attempt to escape from the watchfulness of a camera”
! Pierre Courtois: “15-14”
Jacques-Louis Nyst:
! “The Swan and its Image”
! “Robot”
! “The Dwarfs Grave”

– 1975 (Neue Galerie Aachen): “Belgien Junge Künstler”.
o Jacques-Louis Nyst:
! “L’objet” – 10’
! “Le tombeau des nains” – 2’ 30”
! “Le robot” – 1’ 30”
! “Le cygne et son image” – 3’
! “Le paysage” – 40”
! “Le voyage de Christophe Colombus” – 2’
o Jacques Lizène:
! “Intervention sur la structure de visite d’une salle de musée” (projet vidéo,
1971) ???
o Jacques Lennep:
! “Vive la peinture” (1975)
! “Une poussière dans l’oeil” (1975)
o Pierre Courtois:
! “Le 3ème age” (1975)
! Nouvelle décomposition, pièce n° 346”
– 1976 (Internationaal Cultureel Centrum (ICC) Antwerpen): “CAYC Fifth International Open Encounter
on Video”.
– 1976 (Museum of Contemporary Art in Caracas, Venezuela): “CAYC Sixth International Open
Encounter on Video”.
– Februari 1977 (Foundation Joan Miro Barcelona): “CAYC Seventh International Open Encounter on
Video”.
o Cap-Video ’74 – ½ inch open reel, B/W, 30’
! “Jeux avec un écran”
! “Histoire d’un corps”
! “Panorame/200”
! “L’objet/la boîte à musique”
o Jacques Lennep: “Video-Fil” (1976) – Sony U-Matic, E.S., B/W, sound, 12’, Herz 50, ½ inch
cassette
o Jacques-Louis Nyst:
! “L’ombrelle en papier”
! “La parole d’un canards”
! “Partition pour un mouton”
Montage: Chris Goyvaerts
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– Maart 1977 (Bonnefantenmuseum Maastricht): “Video & Film Manifestatie – Kijken en doen”.
o Jacques Lennep: “Vidéo-fil” (1976) – zwart/wit, 15’
o Jacques Lizène:
! “Vie, camp de travail” (1975, remake 1977) – Cirque Divers, zwart/wit, 30’
! “Cirque divers” (1977) – Cirque Divers, zwart/wit, 30’
o Jacques-Louis Nyst:
! “L’ombrelle en papier” (1976)
! “La farde aux canards” (1976)
! “Partition pour un mouton” (1976)
zwart/wit, totaal 15’
– 15 oktober – 15 november 1977 (opening Musée du Sart Tilman, Artistes d’Aujourd’hui, Université de
Liège): manifestatie “Vidéo-Film et Audiovisuel”.
o Groupe CAP:
! Jacques Lennep:
• “Jeux avec un écran”
• “Histoire d’un corps”
• “Ré-création”
• “Tapisserie”
! Jacques Evrard:
• “Panorama”
• “Zoo”
• “Monsieur Bonvoisin”
! Jacques-Louis Nyst:
• “L’objet”
• “La boîte à musique”
• “Un conseil consommateur”
! Jacques Lizène:
• “Tentative de dressage d’une caméra”
• “Tentative d’échapper à la surveillance d’une caméra”
• “Facéties”
! Pierre Courtois:
• “15-14”

3.

Onderzocht materiaal

Om een volledig overzicht te krijgen van alle activiteiten van de groep CAP werd onderzoek verricht in het
archief van Groupe CAP dat door Jacques Lennep in bewaring werd gegeven bij de Koninklijke Musea voor
Schone Kunsten van België (KMSKB) in Brussel. Hier werden ook videobanden van CAP teruggevonden met
werken die nog niet deel uitmaken van de collectie van ARGOS of M HKA:
–
–
–

INV 44802: BASF Video Tape - FV26AE - 18 cm / 730 m / 12,7 mm / 7in. / 2400 ft. / 1/2"
INV 44803: Sony U-Matic KC-60
INV 44804: Sony High Density Video Tape for Helical Scan Video Tape Recorders V-60H
Radio/Television/Culture Liège: "CAP Video 74" - 30' - AV 3420 CE
• Jacques Lennep: "Jeux avec un écran", "Histoire d'un corps", Re-création"
• Jacques Evrard: "Panorama", "Zoo"
• Jacques-Louis Nyst: "L'objet", "La boîte à musique"
• Jacques Lizène: "Tentative de dressage d'une caméra", "Tentative d'échapper à la
surveillance d'une caméra", "Facécies 1971"
• Pierre Courtois: "15-14"

Met Véronique Cardon (Archief Hedendaagse Kunst KMSKB) wordt nu bekeken hoe de tapes aan ARGOS
uitgeleend kunnen worden voor digitalisering en restauratie in de tweede fase van het onderzoeksproject,
aangezien deze nog niet door KMSKB zelf werden omgezet. Hierover was er reeds een meeting op
1/07/2019. Daarnaast werden ook twee leden van CAP geïnterviewd: Jacques Lennep en Pierre Courtois.
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Jacques Lizène werd ook gecontacteerd voor een interview, maar dit is tot op heden nog niet gelukt. Indien
mogelijk, zal dit interview nog afgenomen worden in de tweede fase van het onderzoeksproject en aan de
verzamelde info worden toegevoegd voor verdere analyse met het oog op de derde fase van het project.
Jacques Louis Nyst overleed in 1996. Voor het schrijven van dit verslag werd ook literatuuronderzoek
verricht. Naast het collectief hadden de kunstenaars van Groupe CAP ook een individueel oeuvre, maar
hier zal niet verder worden op ingegaan in dit rapport.

4.

Bevindingen

Groupe CAP werd opgericht in juni 1972 op initiatief van Jacques Lennep. Na een aantal vergaderingen op
20 en 23 juni 1972 en vervolgens op 17 oktober 1972 bracht Lennep een eerste groep bijeen om samen te
werken in een ‘experimentele geest’: Pierre Courtois, Michel Gehain, Gilbert Herreyns, Pal Horvath en
Jacques Lennep. Hun doelstellingen waren “confronter des orientations en apparence très différenciées
(constructivisme, minimal, optique, conceptuel, etc.)” en “découvrir un point commun-travailler ensemble
dans un esprit prospectif”. CAP was geen collectief in de traditionele zin van het woord, maar eerder een
vereniging van kunstenaars die rond dezelfde hypothese werken: het concept ‘relatie’. Aanvankelijk ging
het om een heterogeen gezelschap, met ‘conceptuelen’, fotografen en kunstenaars met een minimalistisch
of constructivistisch jargon. Eind 1973 splitste de groep zich in een ‘abstract’ en een ‘conceptueel’ atelier,
maar dat eerste komt nooit van de grond. Zo groeide het tweede atelier uit tot de eigenlijke CAP. Naast de
Brusselaar Lennep en de Ardennees Pierre Courtois maakten ook de Luikenaars Jacques Louis Nyst, Jacques
Lizène (beide sinds 1973) en Jean-Pierre Ransonnet (sinds 1974) er deel van uit. De inbreng van Nyst,
Lizène en Ransonnet deed het zwaartepunt naar Luik verschuiven, waar fotograaf, galerist en uitgever Guy
Jungblut gevestigd was. Die had Nyst, Lizène en Ransonnet al in zijn galerie Yellow Now getoond. Later zal
Jungblut met Yellow Now éditions een paar belangrijke CAP-publicaties verzorgen.
De eerste expo “CAP 1” ging door van 15 maart tot 13 april 1973 in Galerie Pré-U-Design (Brussel) met
werk van Pierre Courtois, Michel Gehain, Gilbert Herreyns, Pal Horvath en Jacques Lennep. Het was in deze
periode dat Lennep de werken van Jacques Louis Nyst leerde kennen tijdens de Prix de la Jeune Peinture
en hem uitnodigde om de groep te vervoegen.

Groupe CAP tijdens weekend in Sprimont, 2 en 3 juni 1973
(Herreyns, Nyst, Courtois, Lennep en Gehain) – AACB 21062

Een werkweekend werd georganiseerd bij Nyst op zijn kasteel in Sprimont op 2 en 3 juni 1973. Deze
weekends boden de kunstenaars de mogelijkheid om ideeën uit te wisselen, maar ook (zoals we later
zullen zien) samen te werken. Daar ontmoette de groep ook Guy Jungblut van de galerie Yellow Now in
Luik en Jacques Lizène die besloot om aan hun activiteiten deel te nemen. Ook Manette Repriels van de
galerie Vega in Luik was aanwezig tijdens dit weekend. Naar aanleiding van deze bijeenkomst stelde
Jacques Lennep een theoretisch essay (gedateerd op 28 mei 1973) op over ‘art relationnel’.
De tweede tentoonstelling van de groep “CAP 2” ging door in Galerie Hedendaags in Knokke van 7 tot 31
juli 1973 met werk van Pierre Courtois, Michel Gehain, Gilbert Herreyns, Pal Horvath, Jacques Lennep en
Jacques Louis Nyst. Galerie Hedendaags in Knokke was een filiaal van de Galerie Les Contemporains van
Elisabeth Rona in Genval, geleid door Robert Van Antwerpen. Rona presenteerde van 29 september tot 7
oktober 1973 ook werk van Groupe CAP op de ‘foire international d’art actuel’ in Düsseldorf. Naar
aanleiding hiervan zal haar zoon Stéphane Rona het eerste nummer van het tijdschrift +-0 (september
1973) publiceren met daarin drie pagina’s gewijd aan de kunstenaars van de groep: “Art relationnel-CAP”.
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CAP 3, galerie Vega, 1973

“CAP 3” ging door in Galerie Vega van Manette Repriels in Luik van 19 oktober tot 11 november 1973.
Deelnemers: Pierre Courtois (Herou; Carrière; Rêverie du l’eau), Michel Gehain (Coupe Géologique; GardeRobe), Gilbert Herreyns (toiles et sérigraphies), Pal Horvath (Module H-1; Rencontre n° 2 et n° 3; Division n°
2), Jacques Lennep (Be-In 21 et 22; Masque à gaz), Jacques Lizène (Corps contraint par les limites du cadre
d’une photo; Pièce pour deux pieds et une voix; Peinture décomposée et recomposée; Toile peinte tendue
sur châssis voilé), Jacques Louis Nyst (La mémoire et le lierre; La lecture du sapin bleu et du sapin vert; La
pince à linge; Réflexion sur le support n° 1 et 2; Myrtle Beach sérigraphies).
Van 15 tot 29 november 1973 vond de tentoonstelling “CAP 4” plaats in Château Malou in Woluwe-SaintLambert. Er werd een affiche en catalogus uitgegeven door Yellow Now met teksten van Michel Baudson,
André Jocou en Phil Mertens en met de volgende werken: Courtois (Barrage), Altamira (Coïncidence),
Herreyns (Swastika), Gehain (Dolmen), Horvath (sans titre), Lennep (Foreuse), Lizène (Personne
etrant/sortant des limites du cadre d’une photographie) en Jacques Louis Nyst (sans titre). Op 15 november
1973 maakten de CAP-leden tijdens de vernissage kennis met Raymond Zone van de Group Vidéo Chain,
een privé-bedrijf. Hij stelde hen voor om samen te werken. Op 16 november was er een debat over
hedendaagse kunst met Jean-Paul Van Tieghem als moderator. Dit debat werd vooraf gegaan door een
projectie van twee films van Jacques Louis Nyst (Lettre ouverte en Myrtle Beach), alsook twee
performances met de projectie dia’s door Jacques Lennep (Le cercle vicieux) en door Jacques Lizène (Le
corps entrant dans les limites du cadre). Hier ontmoette de groep Roger D’Hondt van de galerie New
Reform in Aalst en besloot om met hem samen te werken. Dit staat in een verslag van de groep CAP van
mei 1974, maar tot op heden hebben we nog niet teruggevonden over welke samenwerking dit precies
gaat.
Op 30 november 1973 vond een bijzondere bijeenkomst plaats waarin Lennep, Courtois, Lizène en Nyst
besloten om een apart atelier op te richten dat zich meer zal toespitsen op relationele kunst. Het was de
kunstcriticus Michel Baudson die de term ‘art relationnel’ voor het eerst gebruikte in “Clés pour les Arts”
(april 1973). Het ‘conceptuele’ atelier begon onmiddellijk met het experimenteren met video dankzij de
steun van Group Vidéo Chain onder leiding van Raymond Zone. In België was er in 1973 nog geen structuur
voor videoproductie waarvan kunstenaars gebruik konden maken, noch financiële steun voor dit type van
onderzoek. De samenwerking met dit privé-bedrijf was een van de redenen waardoor CAP een pioniersrol
op dit vlak kon vervullen in België en vertrouwd kon raken met het nieuwe medium. In een document van
Group Video Chain S.P.R.L. d.d. juni 1973 vonden we de volgende diensten en tarieven terug:
Matériel de Diffusion

par jour non fractionnable

magnetoscope I VC 1 pouce ………………………………………………………….
magnetoscope ½ pouce ………………………………………………………………..
petit moniteur video (21 cm) ………………………………………………………..
grand moniteur video ………….………………………………………………………..
technicien ……………………………………………………………………………………..
par ½ jour ……………………………………….

2.500 Fr
1.500 Fr
500 Fr
900 Fr
1.500 Fr
800 Fr

Matériel de Production
camera SONY en kit-valise ……………………………………………………………
camera FP 100 haute définition …………………………………………………..
unité son: mixing + micros …………………………………………………………..

1.000 Fr
1.500 Fr
500 Fr
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– à partir de 2 cameras en location, nous vous offrons gratuitement: mixing – trucage – synchronisation
Travail de studio

par heure non fractionnable
montage bande à bande ……………………………………………………………….
(à ajouter si nécessaire: 500 Fr pour répérage par bande originale)
copie de bande …………………………………………………………………………….
sonorisation à 2 voices …………………………………………………………………

1.000 Fr
1.000 Fr
600 Fr

– comprend: occupation du studio, du matériel, du personnel
devis pour travaux plus élaborés
Bandes magnétiques
Scotch 1 pouce 30 minutes ………………………………………………………….
60 minutes ………………………………………………………….

2.500 Fr
3.500 Fr

Scotch ½ pouce 30 minutes CV …………………………………………………….
30 minutes AV …………………………………………………….
40 minutes CV …………………………………………………….
60 minutes AV …………………………………………………….

1.500 Fr
1.000 Fr
2.000 Fr
1.500 Fr

VCR Philips

45 minutes

Tous nos prix s’entendent TVA non comprise.
Ils sont susceptibles de modification sans préavis.

Groupe CAP (Courtois, Lizène, Lennep, Nyst), studio Raymond Zone Elsene,
april 1974 – AACB 107774/1 en AACB 107774/3

De eerste sessie in de studio van Zone vond plaats op 7 december 1973 (Chaussée de Vleurgat 8 in Elsene).
De resultaten werden tentoongesteld in Maastricht (Jan Van Eyck Academie/galerie Agora uitgenodigd
door de groep Movimiento), Galerie Les Contemporains in Knokke (expo ‘Progressionen 2)’, New Reform in
Aalst en de Triënnale van Brugge in 1974. De fotograaf Jacques Evrard sloot aan bij de groep tijdens de
opnames van 25 februari 1974 bij Zone. Andere opnamedagen met Raymond Zone werden georganiseerd
op 24 april 1974 in zijn studio en tijdens een weekend in Sprimont bij Nyst op 4 en 5 mei 1974.

Opnamen video met Raymond Zone, weekend bij Nyst in Sprimont,
4 en 5 mei 1974 (Evrard, Lennep en Nyst) – AACB 25665
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In een brief van 1 juli 1974 van Jacques Lennep aan de leden van de Groupe CAP staat dat Guy Jungblut
hen een inschrijvingsformulier bezorgde voor een videomanifestatie die van 8 tot 15 oktober 1974 zal
doorgaan in Musée des Arts Décoratifs de Lausanne georganiseerd door Galerie Impact en in november
1974 in Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris. Voor de catalogus werd gevraagd om voor 20 augustus
1974 een fiche over hun activiteiten m.b.t. video op te sturen.

Avond bij Phil Mertens in Mortsel, 5 juli 1974 (echtpaar Nyst,
echtpaar Bex, Phil Mertens, echtpaar Lennep) – AACB 27087

De CAP kunstenaars werden op 5 juli 1974 uitgenodigd bij Phil Mertens in Mortsel. Tijdens deze avond was
ook Flor Bex aanwezig, de directeur van het Internationaal Cultureel Centrum (ICC) in Antwerpen, die later
zal deelnemen aan bepaalde evenementen van de groep en ook zijn videostudio en apparatuur aan hen ter
beschikking zal stellen. Kort daarna werden Lennep, Lizène en Nyst getoond in de expo ‘Aspecten van de
Actuele Kunst in België’ die van 13 juli tot 18 augustus 1974 door Flor Bex in het ICC werd georganiseerd.

Opname video met RTC/RTBF Liège, weekend bij Nyst in Sprimont,
7 en 8 september 1974 (Lennep, echtpaar Courtois, technicus, Lizène) – AACB 25810

Op 7 en 8 september 1974 werd een nieuw videoweekend georganiseerd bij Nyst, maar deze keer besloten
ze om samen te werken met RTC (Radio-Télévision-Culture/RTBF Liège). In een nota van Jacques Lennep
aan de leden van Groupe CAP van 3 september 1974 staat dat de assistent van Raymond Zone, C.
Michotte, hem had laten weten dat de originele tape ‘per ongeluk’ gewist was en dat hij hen geen kopie
kon bezorgen voor de videomanifestatie “Impact Art Video 74” in Lausanne. Dit voorval zal uiteindelijk
leiden tot het einde van de samenwerking tussen Group Vidéo Chain en Groupe CAP. Er waren al een tijdje
misverstanden tussen beiden. CAP wou vooral experimenteren met het nieuwe medium. Zone
daarentegen dacht dat ze vooral documentaires over de kunstenaars en hun oeuvre zouden maken
(interviews met kunstenaars, verslagen over tentoonstellingen, enz.), terwijl de video-essays van CAP meer
in de lijn van kunstenaarsvideo’s van het type ‘performance’ lagen. Hierdoor werden geen belangrijke
producties gerealiseerd, maar het stelde CAP wel in de mogelijkheid om vertrouwd te geraken met de
techniek.
Nyst had ondertussen contact gelegd met R.T.C.-Liège die een weekend naar Sprimont wouden komen om
de ‘sketches’ opnieuw te filmen. Deze konden dan naar de videomanifestatie in Lausanne gestuurd
worden. Wanneer Nyst lid werd van de groep CAP in maart 1973 was hij al vertrouwd met video en
televisie in Luik. Hij nam deel aan de manifestatie "Propositions d'artistes pour un circuit fermé de
télévision" die in 1971 doorging in de galerie Yellow Now in Luik. Bovendien werkte zijn vrouw Danièle
Levaux bij RTB en zijn nicht Annie Lummerzheim bij RTC (Radio-Télévision-Culture), wat het gemakkelijker
maakte om contacten te leggen.
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Er was geen tijd om te improviseren deze keer. Iedereen moest op voorhand een scenario hebben. In een
brief van 4 september 1974 bevestigt Annie Lummerzheim dat zij en de technieker Monsieur Colantonio
aanwezig zullen zijn. Voorwaarden voor de samenwerking waren:
• In de generiek moet “Production R.T.C. Liège” vermeld worden.
• R.T.C. wil op de hoogte gehouden worden van de vertoningen (datum en plaats).
• De originele band wordt bewaard bij R.T.C. en zij verzekeren de bijkomende kopieën die nodig
zijn.
• R.T.C. is de eigenaar van de originele band en mag deze aan haar publiek presenteren indien zij
dat wensen.
Op de compilatie gepresenteerd in Lausanne staan de volgende sketches:
•
•
•
•
•
•
•
•

Generiek: 30”
J. L. Nyst: “L’objet” (10’)
J. Evrard: “Monsieur Bonvoisin” (13’)
P. Courtois: “Coupures” (4’ 18”)
J. Lennep: “Histoire d’un corps” (10’ 25”) en “Hommage à Magritte” (3’)
J. Lizène: “Tentative de dressage d’une caméra” (2’) en “Tentative d’échapper à la surveillance d’une caméra”
(2’)
Carton final (production Radio Télévision Culture Liège): 1’
Totaal: 46’ 13”

In een verslag van 6 januari 1975 wordt vermeld dat de laatste compilatie op “EXPRMNTL 5” in Knokke is
getoond dankzij Annie Lummerzheim (en Nyst en Evrard die ter plaatse waren), maar dat de lengte (60
minuten) een handicap is voor projecties op internationale manifestaties. Daarom wordt op 19 januari
1975 een afspraak gemaakt bij RTC met Lummerzheim en de technicus Franco om de compilatie in te
korten en een generiek te maken. Deze nieuwe montage zal getoond worden in de expo in de Gallery
Spectrum van 23 januari tot 15 februari 1975. In een brief van 10 december 1974 van Jacques Lennep aan
de Spectrum Gallery staat dat Hubert Van Es het videomateriaal zal lenen voor de vernissage.
Op het einde van 1974 beschikte CAP over genoeg compilatiemateriaal om deel te nemen aan alle
belangrijke nationale en internationale videomanifestaties: “EXPRMNTL 5” (Knokke-Heist, 25 december
1974 – 2 januari 1975), “CAYC Open Encounter on Video 2” (Espace Cardin Paris, 20-22 februari 1975),
“Artists’ Videotapes” (Palais des Beaux-Arts Bruxelles, 26 februari – 16 maart 1975), “Kunst als film”
(galerie Elsa von Honolulu-Loringhoven Gent, 14-16 maart 1975), “Video-Show” (Serpentine Gallery
London, 1-25 mei 1975), “CAYC Open Encounter on Video 3” (Galleria d’arte moderna Ferrara, 25-26 mei
1975), “CAYC Open Encounter on Video 4” (Centro de arte y communicacion Buenos Aires, 31 oktober – 14
november 1975). De videoproducties werden gerealiseerd met de hulp van de Luikse studio van RTC en
vanaf april 1975 met de Antwerpse ploeg van het ICC geleid door Flor Bex. Vanaf 1976 werden geen
collectieve video-opnamen meer uitgevoerd en was er niet echt meer de behoefte om als groep op te
treden. Sommige leden, zoals Nyst en Lennep, zetten hun activiteiten op het vlak van video individueel
verder.

+-0, revue d’art contemporain, Numéro 7, janvier 1975
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In een document met de titel “CAP & Video” maakt Lennep de volgende onderverdeling in het oeuvre van
de Groupe CAP:
1.

2.

3.

Relations entre l’artiste et le matériel vidéo:
a. entre l’artiste et la caméra: Jacques Lizène, “Tentative de dressage d’une caméra” et
“Tentative pour échapper à une caméra”: le sujet dresse la caméra comme un chien puis
s’efforce d’échapper à l’objectif.
b. entre l’artiste et l’écran: Jacques Lennep, “Jeux avec un écran”: le sujet troue le fond
blanc de l’écran avec la langue et déchire les bords du trou avec les dents. Puis il se frotte
le visage sur la vitre de l’écran.
Relations entre l’écran et le spectateur:
a. Hubert Van Es: l’écran projette des pieds jouant dans le sable. Une chaise et du sable
répandre sur le sol devant l’écran, invitent le spectateur à imiter l’image (cas de vidéoévénement).
Relations au niveau de l’image:
a. scénario analogique: Pierre Courtois, “Coupures”: inventaire de coupures diverses
affectant la réalité: arbre fondu, gazon tondu, fermeture-éclair, etc. ; Jacques Evrard,
“Zoo”: des gorilles derrière la vitre de leur cage, puis des dames derrière la vitrine d’un
salon de thé, dévisagent le cameraman.
b. scénario narratif: Jacques Louis Nyst, “L’objet”: un archéologue du futur s’interroge sur
un objet non-identifiable, en fait une petite bouilloire ; Jacques Lennep, “Histoire d’un
corps”: la vie d’un individu peut être racontée à partir des traces qu’elle a laissées sur son
corps ; Jacques Evrard, “Monsieur Bonvoisin”: interview d’un pensionné sculpteur de
marrons et intégration par la videotape de cet amateur dans une manifestation d’art
avant-garde: la Triennale de Bruges.

CAP is het enige kunstenaarscollectief dat een groot aantal video’s heeft gerealiseerd in de jaren zeventig
en heeft deelgenomen aan alle belangrijke nationale en internationale videomanifestaties in deze periode.
Er zijn wel een aantal collectieven zoals Groupe 50/04 (opgericht in 1972 door Alain Géronnez), Groupe
Ruptz van 1975-1977 (Marc Borgers, Jean-Louis Sbille en Anne Frère) en Mass Moving (opgericht in 1969
door Raphaël Opstaele), maar deze groepen hebben slechts een aantal video’s gerealiseerd.

5.

Bronnen
–
–

BISET, S. & DELAUNOIS, A. CAP à Liège: Pierre Courtois, Jacques Lennep, Jacques Lizène, Jacques
Louis Nyst, Jean-Pierre Ransonnet, Jacques Charlier. Crisnée: Yellow Now, 2015.
JACQUES, M., BAUDSON, M., DRAGUET, M., e.a. CAP. Art relationnel: un aspect de l’art
contemporain en Belgique. Bruxelles: Dexia Banque, 2002.
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Brussel
KMSKB: Onderzoek kunstenaarsfilm en -video in Brussel
Onderzoeker: Dagmar Dirkx
Data: 27/11/2018, 20/8/2019
1.

Situering

Het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten België omhelst ook het “Archives de l’Art Contemporain
en Belgique”, waarin zich onder meer informatie bevindt over de Brusselse galerijen in de jaren 1970,
kunsttijdschriften, catalogi, persknipsels enzovoorts. We startten de zoektocht bij een map enkel over
“video” en schakelden daarna over naar een zoektocht naar specifieke locaties en presentatieplekken
voor videokunst.
2.
-

-

-

Onderzocht materiaal
2.1.
27/11/2018: map “VIDEO ART > 1999”
“Video Quid?” - Hall du Palais des Beaux-Arts, 27/04/1978
- Video performances/Video expériences
- Performances de Stephan De Jaeger et Jo Peeters: “Triste Alpiniste” et
“Conversation de Jardin”. Expériences de Jean-François De Witte et de
Parviz Daftari
- Tous les étudiants à l’ENSAAV (La Cambre), les expériences ont été
conçues et pensées à partir d’un matériel simple: ½ pouce portable et
editing
- “Qu’est-ce que la vidéo aujourd’hui?”: table ronde avec:
- Michel Baudson
- Pierre Sterckx
- Jean-Pierre Van Tieghem
- “Perspective de la vidéo aujourd’hui”
- Une autre séance JAP est prévue, présentant une série de bandes et de cassettes
vidéo d’artistes belges
Bruxelles: Galerie vidéo: “La Galerie Oppenheim, qui poursuit ses activités d’exposition dans
la Lindenstrasse, à Cologne et Guy de Bruyn, de la galerie d., à Bruxelles ont pris l’initiative
d’ouvrir, à la galerie du Bailli, avenue Louise, à Bruxelles une galerie où l’on peut visionner
quotidiennement un vaste choix de cassettes vidéo: soit la collection complète de la Galerie
Castelli de New York complétée par des bandes des artistes européens. Un rendez-vous à ne
pas manquer, car il s’agit du seul endroit en Belgique où l’on puisse se rendre compte de visu
de la production de vidéo-art”
Uitnodiging: “La Galerie Oppenheim et la galerie d. ont l’honneur de vous inviter à
l’ouverture de la Galerie Vidéo le 20 novembre 1974 de 19 à 21 heures”
Tekst Jole de Sanna, Milaan, 14 september 1974 in “Impact Art Vidéo 74”: verschillende
soorten ‘video-kunst’- opdeling
+/-0:
- December 1973: I.S.E.L.P.: Dennis Oppenheim, BXL: projecties films + dia’s +
introductie Jean-Pierre Van Tieghem + performance
- December 1973: Interview Jacques-Louis Nyst: uitleg over TV/signes + vertoond in
Galerie le Zodiaque BXL -Galerie Contour BXL - Galerie Carrefour BXL
- April 1974: Palais des Beaux-Arts Bruxelles (PBA BXL): Dennis Oppenheim, 1974
- April 1974: KMSKB Bruxelles: Jacques Lennep, 1974: René Berger over
communicatie - Jan Dibbets - verwijzing - 1974: “(...) documentaire pour souris
blanches (...) assistent à l’émission enfermées dans une cage: un appareil T.V.”
- September 1974: MTL, Brussel: John Baldessari
- September 1974: MTL, Brussel: Dan Graham (nov 1974)
- November 1974: MTL, Brussel: Jan Dibbet, (dec/jan 1975)
- November 1974: PBA, Brussel: James-Lee Byars, 1974 - “I love you backwards in the
- November 1974Interview Karel Geirlandt PBA: “diversifier les infos” via video
- Januari 1975: PBA, Brussel: Jacques Charlier, 1975
- PBA, Brussel: On Kawara, 1975

-

-

-

-

- PBA, Brussel: expo video: zie artikel, 1975 (Artist’s Video Tapes)
- PBA, Brussel: Peter Downsbrough, 1975
- PBA, Brussel: Barbara und Michael Leisgen
Januari 1975 Artikel: ART VIDEO (nav Artist’s Video Tapes):
- Galerie MTL, ‘71: 1ste met magnetoscopische montages te presenteren in
galerij:Gerry Schum: Land Art ‘69 + Identification, ‘70 - daarnaast ook
Beuys/Buren/Stanley Brown/Jan Dibbets/Gilbert & George/Jacques
Charlier
4 internationale netwerken voor productie en distributie: Art Tapes 22
(Firenze)/Castelli-Sonnabend (New York)/Stefannotty (New York)/ Studio
Oppenheim (Keulen)
- Fred Forest - Groupe C.A.P.
“Il est possible de visionner en Belgique les travaux des artistes de la scène
internationale réalisée par les grandes maisons d’éditions que nous avons
cité dans la centre vidéo à Bruxelles par la galerie Oppenheim de Cologne
et
la
galerie
d.
De
Bruxelles”
daar
video’s
van
VS/Canada/Japan/België/Frankrijk/Zwitserland/Nederland/Duitsland/Joego
slavië
- 2 TV laboratoria (circuit fermé): zw/w + kleur: ter beschikking van publiek
- andere evenementen: Bâle, Fair + Projekt ‘74 + Impact Art Vidéo + ARC 2 +
4 distributeurs genoemd
- specificiteit van het medium: minimal/land art/body art/narrative art
- techniek: video vs cinema/compatibiliteit VS Europa/financiële
moeilijkheden als beperkingen
- Software
- kunstenaars in collectieven vs individu
- Types:
1) vidéo-redonance (Graham, Iimura)
2) vidéo-témoignage (Palestine, Oppenheim, Wegman, Acconci)
3) Video-analyse (Vostell, Forest, Muntadas)
4) la vidéo formelle (Paik) - avant vs arrière garde
- video = nog zoekend
Januari 1975: Galerie Delta: Peter Downsbrough
Januari 1975: Galerie d.: Charlemagne Palestine
Maart 1975: PBA, Bruxelles: Dennis Oppenheim - Barbara und Michael Leisgen
Maart 1975: Nicola: “De cette situation, sorte de réel; imaginaire, Nicola fait naître
et conduit des effets secondaire par le médium de la vidéo, le film de l’animation du
manteau, des gens qui y rentrent, est projeté à ces participants, leurs réactions
durant cette projection faisant une nouvelle fois l’objet d’un enregistrement vidéo”
- Alexandra Monnet à BXL
Maart 1975: MTL, Bruxelles: Charlemagne Palestine
Maart 1975: Courrier: Lennep reactie op Baudson over artikel video: “Je l’estime
d’une importance très relative lors qu’elle a trait à l’utilisation d’une technique” +
Raymond Zone
Juni 1975: MTL, Brussel: Gilbert & George
Juni 1975: PBA, Brussel: Dan Graham - Dennis Oppenheim
Juni 1975:: Groep voor Informatie en Research: Phil. Mertens: ook video besproken
Juni 1975: PBA, Brussel: Ger Dekkers, Dan Graham, Dennis Oppenheim, J-P
Raymond, USA Photography + Barbara en Michael Leisgen
September 1975: Armand Gette in Paleis: video
September 1975: Jeunesses et Arts Plastiques, Brussel: Sado ou Maso: conferentie
René Berger over televisie
Februari 1976: Manhatten Center, Brussel: Pierre Courtois
Juni 1976: PBA, Brussel: hommage Broodthaers - Jeune peinture: Gary Bigot + 50/04
Juni 1976: MTL, Brussel: John Baldessari
Juni 1976: Galerie d.: Bruce Nauman/Dennis Oppenheim/Vito Acconci/William
Wegman/....

-

-

-

-

-

December 1976: Jeunesse et Arts Plastiques, Brussel: 16/2/76: “De John Cage à Nam
June Paik” par Jacques Bekaert
December 1976: PBA, Brussel: Jacques Lennep
December 1976: PBA, Brussel: “Identité/Identifications”, om Barbara + Michael
Leisgen, Acconci, Lüthi…
December 1976: MTL, Brussel: Guy Mees
Februari 1977: Forum R. Ho. K, 1977, Brussel: Dan Graham: gast Rijkscentrum Hoger
Kunstonderwijs Brussel: “Il y parle de ‘Videokunst’” - “La conférence eut lieu dans la
salle des machines. L’exposé traitait des moyens d’identifications pour soi-même et
l’environnement social et urbain dans lequel on vit. La conférence est introduite par
Yves Gevaert
Februari 1977: Galerie Isy Brachot, Brussel: Acconci, Oppenheim, Pane, Schneeman,
Sieverding
Juli-september 1977: Nieuwe galerij: Mineta Move, Brussel: Lennep + Van
Rafelghem
Juli-september 1977: Botanique, Brussel: EX-CAP expo, Lennep, Courtois, Hubert,
Lizène, Nyst, Ransonnet, Van Rafelghem
Januari 1978: Galerie Albert Baronian, Brussel: Lohaus + Bernard Queeckers
Januari 1978: Galerie d., Brussel: Jean-Pierre Van Tieghem in gesprek met Vito
Acconci
Januari 1978: Galerie d., Brussel: Barbara Leisgen (alleen!)
Oktober 1978: Artikel “Ils savaient ce qu’ils voulaient”: over dood André Cadere +
Fernand Spillemaeckers - foto’s Spillemaeckers - qui a fait connaître en Belgique:
Lohas, Brouwn, Dibbets, Graham…
Oktober 1978: Beursschouwburg, Brussel: Performance Art Festival: 2-15/10/78, oa
Lena Halflants, Grietje Goiris, Katharina Sieverding....
Maart 1979: Isy Brachot, Brussel: Urs Lüthi + Hugo Duchateau
Compréhension apercu - apercu compréhension: l’art actuel au Belgique: expo
samen met
Jeunesse et Arts Plastiques: colloquium 27/4: Gary Bigot, Jacques Charlier, Leo
Copers, Werner Cuvelier, Yves De Smet, Daniel De Waele, Lili Dujourie, Jef Geys,
Bernd Lohaus, Danny Matthys, Mesmaeker, Panamarenko, Rom Rombouts,
Queeckers, Van Snick, Vercruysse, Wéry
Maart 1979: Isy Brachot, Brussel: Jacques Lennep )- “Tania, modèle pour photos de
charme” - L’Homme exposé - “Elle comprend enfin un reportage vidéo filmé grâce à
la collaboration de l’ICC”
Juni 1979: Artikel Stefan De Jaeger (SCAN): Video-pieces + theoretisch exposé over
video - o.a. PBA,
Brussel (Hall) “Triste Alpiniste”, “Conversatoin de Jardin”, zoals Oppenheim en
Graham, Wegman + MTL: video op plexi getoond (zie stills)

-

-

-

2.2
20/08/2019
“Six works of Lawrence Weiner…”, Rue Bailli “Le Bailli” 27/11/1973 Louizalaan (géén video)
Dennis Oppenheim in galerie d.:
- Galerie du Bailli 15, b-1050 Bruxelles
- Tekst door Vincent Baudoux over vertoning films Dennis Oppenheim
- Films:
- “New Haven Project”, 1969
- “Land Slide”, 1968
- “Salt Flat”, 1968
- “Annual Rings”, 1968
- “Canceled Crops”, 1969
- “Typhoid”, 1969
- “Gallery Transplant”, 1969
“Echelle 1: 1981 schaal”
- Expositie in Raffinerie Plan K, Tannerie Belka, Ateliers Rue des Mitas en Galerie
vzwerg met o.a.:

-

-

-

-

Guillaume Bijl
Jacques Charlier
Philippe De Gobert
Luc Deleu
Eric De Moffarts
Danny Devos
Filip Francis
50/04 - Alain Geronnez
Ludo Mich
Ria Pacquée
Georges Smits
Walter Swennen
Hugo Roelandt
Anne-Mie Van Kerckhoven
Wout Vercammen
Pol Van Remoortel
Patrick Boussy (audiovisuel)
Monika Droste: 16mm film, la jeune peinture: “Présentation d’un film
16mm”: Document d’une recherche plastique et conceptuelle à partir de
vêtements usagés, vêtements figés, envelopes de corps et empreintes de
personnalités. Action réalisée en Pologne pendant l’Hiver 1980. Dans les
champs emerges, la caméra découvre d’alignements de silhouettes, une
….”
“La Raffinerie du Plan K”
- “Die 3+4 Dimension” = Goethe Institut Bruxelles + Plan K + Künstlerhaus Bethaniën
Berlin: Norbert Stück, Soap-Opera 84
20 ans Atelier Ste-Anne
- A. Arts plastiques
- Filip Francis, 1977
- Françoise Van Kessel/Pierre Hubert/Georges Maillien/Bernard Villers, 1977
- Wolf Vostell, 1984
- “L’Art est un jeu”, 1985:
- Vidéo installations
- “The Luminous Images”, NL
- “Grand Canal”, FR
- “Noel Harding”, CAN
- B. Musique
- 1974: Mass Moving: “Concert à partir de l’énergie solaire”
- C. Rencontres
- 1980: “La Diffusion et l’échange international de l’art actuel” - door Flor
Bex en Françoise Van Kessel
- 1982: Nam June Paik
- D. Vidéo
- 1981: “Art Vidéo en Europe”
- David Hall: “TV Fighter”
- Jacques Lizène: “Quelques séquences d’art sans talent”
- Claudio Ambrosini
- Boris Lehman + Michèle Blondeel
- Frank Van Herck
- Antonio Muntadas
- London Vidéo Art + Vidéographie RTBF
- Anne-Marie Duguet: zie ook “Vidéo, mémoire au poing”
Revue de presse Atelier Sainte-Anne
- Atelier Sainte-Anne is een café-theater aan de Zavel
Albert Baronian:
- Interview: “Eind 1973 namen een reeks avant-gardegalerieën hun intree in Galerie
du Bailli, aan de Louizalaan in Elsene, om zich zo te groeperen en
gemeenschappelijke vernissages te organiseren. Met onder meer Paul Maenz uit

-

Köln, MTL, Wide White Space en Jenny van den Driesche en de Galerie d. Die zo’n
beetje een dochteronderneming was van Sonnabend. Alexandre (Hervé, nvdr.) en
ikzelf huurden er een kleine ruimte, voor erg korte tijd, 2 maanden misschien. Het
was onze manier om te zeggen dat we van de partij waren en “meededen” met hen.
Oze ruimte kreeg de naam “Centre d’Informations et des éditions Delta et de la
galerie Hervé Alexandre” of zoiets.
Expo Peter Downsborough
Werk Lynda Bengis
Werk Philippe Van Snick

MTL: De Witte Raaf, interview Lili Dujourie en materiaal KMSKB, +/-0
Onderzoeker: Dagmar Dirkx
Data: 14/12/2018
1.

Situering
MTL was een galerie opgericht op 13 maart 1970 door Fernand Spillemaeckers, gericht op
conceptuele kunst. De galerie stopte na de plotse dood van Spillemaeckers in een auto-ongeluk in
1978. Ook participeerde Spillemaeckers onder de schuilnaam Leo Josefstein aan de “Collectieve Film
voor de Biënnale van Parijs” in 1971, samengesteld door Jacques Charlier. De archieven van Lili
Dujourie van MTL stonden echter niet tot onze beschikking, aldus construeerden we via ander
materiaal de (beperkte) aanwezigheid van kunstenaarsfilm en -video in MTL.

2.

Onderzocht materiaal
2.1.
KMSKB:
- MTL tijdschriften van de volgende exposities:
- Art Aktuel, 1970, met bijdragen van Michel Claura, Daniel Buren, Marcel
Broodthaers en Adolf Merckx
- Art/Critique, door A. Dujourie : met bijdragen van Daniel Buren, Michel Claura en
René Denizot
- MTL Magazine, door H. Dujourie: met bijdragen van Jacques Charlier, Marcel
Broodthaers, Jef Geys en Leo Josefstein
2.2.
-

2.3.
-

2.4
-

-

De Witte Raaf:
In interview Marc De Cock: Al in 1972 had Fernand Spillemaeckers van MTL in ons lokaal aan
de Coupure een videonamiddag over land art, concept en arte povera ingericht. Vooral Roger
Matthys en André Goeminne stonden in nauw contact met hem.
Literatuur:
In Johan Pas: “Bovendien kunnen we verwijzen naar het feit dat de galerist Fernand
Spillemaeckers in 1972 mee de Belgische distributie van Gerry Schums kunstenaarsfilms op
zich neemt en sinds dat jaar ook over een Sony Portapac-camera beschikt. Dat stelt zijn
echtgenote Lili Dujourie in staat om wellicht als eerste kunstenaar in België met het medium
te experimenteren.”
Interviews:
Jan Debbaut:
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.
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 nvdr.) kende Gilbert & George
door Fernand (Spillemaeckers, nvdr.), die kwamen ook aan huis en werden goede vrienden.
Jacques Charlier:
Ik had nauwe banden met Fernand Spillemaeckers (stichter van de galerie MTL, nvdr). 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 (kunstenaarsfilm en -video) was (in MTL) 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.
Roger D’Hondt:
Ja, Spillemaeckers heeft video getoond, maar dat was later. Dat moet al aan het einde van de
jaren ‘70 geweest zijn.
Lili Dujourie:
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.
(Over de aankoop van de eerste tape in België door André Goeminne:) 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.

Rapport onderzoek: Paleis voor Schone Kunsten Brussel (BOZAR), archieven o.l.v. Bart Daems
Onderzoeker: Dagmar Dirkx (i.s.m. Godart Bakkers en Maryse Tastenhoye)
Data: 5/11/2018, 12/11/2018, 25/2/2019
1.

Situering
In 1928 opende het Paleis voor Schone Kunsten zijn deuren. In de jaren ‘70 maakten onder meer Yves
Gevaert en Michel Baudson als curator tentoonstellingen omtrent hedendaagse kunst voor het Paleis.
In 1973-1974 treedt Karel Geirlandt op als nieuwe directeur-generaal. Onder zijn leiding maakt het
Paleis financieel moeilijke tijden mee.

2.

Onderzocht materiaal
2.1.
Jaarverslagen Vereniging voor Tentoonstellingen 1969 -1979 (relevante verslagen
toegevoegd)
2.1.1.
Dienstjaar 1972-1973:
- Vermelding van gebrek aan geldmiddelen. Een financiële bijdrage door de
Overheid moet geleverd worden ‘indien men niet wil dat de aktiviteiten
één na één zouden verdwijnen zodat het Paleis voor Schone Kunsten niet
langer de rol, haar door de stichters en vooral door de Overheid
toegewezen, ten volle zou kunnen vervullen.’
2.1.2.
Dienstjaar 1973-1974:
- Aanstelling van Karel Geirlandt als nieuwe directeur-generaal door de Raad
van Beheer van de Vereniging voor Tentoonstellingen ter vervanging van
Mevrouw Bertouille (interim).
- Studierapport van Karel Geirlandt voor aantreden vermeldt vernieuwingen
waaronder fototentoonstellingen en een video-laboratorium
- Overweging van Jeugd en Plastische Kunsten om artistieke programma’s op
videocassettes te realiseren die dan in scholen die uitgerust zijn met
videoscopen te verspreid worden
2.1.3.
Dienstjaar 1974-1975
- Aparte aandacht aan tentoonstellingen omtrent videokunst. Voornamelijk
internationale kunstenaars worden vernoemd, zoals Dan Graham, Dennis
Oppenheim etc.
- Vermelding van de vernieuwing van fototentoonstellingen en een
video-laboratorium
2.2.
Activiteiten
Elke tentoonstelling heeft een aparte map. Gezien het onmogelijk is om elke map te raadplegen,
kozen de onderzoekers voor om hier een oplijsting te maken van evenementen waar mogelijk video
vertoond werd. Enkel ‘Artists Video Tapes’ (zie de case hier beneden) en de expositie van Dan Graham
en Dennis Oppenheim vertoonden zeker video.
-

Tremlin I: Peter Deckers, Gordon Matta-Clark, Taka Iimura (11-25/01/1980)

-

Video-Oeuvre Collective: Hugo Duchateau, Raoul De Keyser, Marc Stockmans, Wim Mulkers
(11-25/01/1980)
American Art in Belgium: 1/07-28/08/1977
Jacques-Louis Nyst: La Distraction - De Onttrekking: 16/12/1977-15/01/1978
6de Actuele Kunstmarkt: 10-19/02/1978
Artist Video Tapes: 25/02-16/03/1975
Dan Graham
Marcel Broodthaers
Jacques Charlier, 1975
Dennis Oppenheim, 1974
James Lee Byars, 1974

Verder werden aparte evenementen en filmavonden georganiseerd, onder meer door Jeugd en
Plastische Kunsten.
- Experimentele films van Marcel Broodthaers (Rotonde) - Jeugd en Plastische Kunsten
1976-1977
- Video-filmen van avant-garde artiesten - voorstellingen gedurende één week (Hall) - Jeugd
en Plastische Kunsten 1976-1977
- Weekend met projecties: “Videogrammen” : “Le lion, sa cage et ses ailes”, Gatti + Chatelain commissie van de Franstalige cultuur commissie in Brussel
- Voordracht Jean-Pierre Van Tieghem: “Art et Technologie” - Jeugd en Plastische Kunsten
- Videoworkshop in 1974

2.3.

CASE: Artist Video Tapes : 25.02 - 16.03.1975
- Brochure ‘Film als beeldend medium’ - Moriaan, Den Bosch, met oa Bas Jan Ader,
Jan Dibbets, Ger Van Elck
- Brochure The Kitchen/Darcy Lange
- Brochure Les Levine/Video Distribution N.Y.
- Brochure Bruno Demattio/Studio Oppenheim, Köln
- Videostills: Loe Copers, Roland Baladi, Druks, Sosno, Borgeaud
- Brochure Paul Kos
- Uitnodiging ‘Impact Art Video Art 74’ + catalogus
- Kladtekst ‘Artist Video Tapes’
- Correspondentie Karel Geirlandt (KG) en Guy Jungblut - Yellow Now over catalogus
- Geredigeerde tekst René Berger catalogus
- 1ste lijst met materialen (Sony, etc.)
- Hussen, Spriek & Veys: scenografie van opblaasbare gordijnen
- Notitie: “Video option” in St-Joost/Georges Peeters
- Correspondentie Baudson - Roberto Altman via Dany Bloch, ARC 2 - Parijs
- Correspondentie American Levant: extra materiaal (als aanvulling Multivideo?)
- Correspondentie Baudson - Art/Tapes/22 - Maria Gloria Bicocchi (zie bijlage)
- Correspondentie KG - Bicocchi over aankoop tape Charlemagne Palestine (+
Beuys/Buren/Acconci) (zie bijlage): rapport over financiële moeilijkheden BOZAR
- catalogus/stills Art/Tapes/22
- Document ‘video making in Europe’ (zie bijlage)
- Correspondentie Baudson - Bicocchi: overname expo Lausanne (zie bijlage)
- Zie ook nota: extra werken als aanvulling Lausanne
- Correspondentie Wolfgang Becker - Antonio Muntadas
- Correspondentie KG - René Berger (zie bijlage) over oa “Open Circuits, the Future of
Television”, met Vilem Flusser ea
- Correspondentie Andrée Duclaire Véhicule Art Canada
- Notitie: verwijzing Jan Van Eyck academie Maastricht + AGORA Gallery Maastricht +
ARFO Antwerpen + ILEA (Inner London Education A(...))
- Notitie: ARFO vzw ( pijltje naar Continental Video + opmerking: non pour les vidéos)
+ Mass Moving + Loe Copers + SCHWIND + Verstockt (+ pijltje van allen naar Chris
Eckhart) (zie bijlage)

-

-

3.

Correspondentie museum Folkwang Essen - KG over de oprichting van “Video
Kooperation”: Geirlandt wil meer info (zie bijlage)
Correspondentie David Hall - Michel Baudson over Belgische videokunst (zie bijlage):
advies van Hall over wie te tonen - Baudson antwoordt CAP - Charlier - van Es
(verwijst naar Belgische selectie in de expositie)
Notitie: verwijzing naar Patrice Hugues en NICOLA
Correspondentie tussen galerij IMPACT en Baudson over overname van de expositie
(zie bijlagen)
Technische fiches van IMPACT 74 (zie bijlagen)
Info over Stefanotty (Distributie Video) in N.Y.
Notitie: Jean-Paul Coenen als auteur mogelijke tekst? + verwijzing naar “expo video
d’art belge aux USA” van Baudson, verwijzing naar University of
Pennsylvania/Institute of Contemporary Art
Correspondentie Wulf Herzogenrath - Michel Baudson
Lijst van tapes getoond in Lausanne
Correspondentie David Ross - Karel Geirlandt over internationaal netwerkcentrum
rond video (zie scan)
Correspondentie Karel Geirlandt- Multivideo over commercieel vs. educatieve
doeleinden
Correspondentie Baudson-Becker over Muntadas (zie bijlagen)
Info Oppenheim galerie
Notitie: Baudson gaat vragen aan Becker over collectie te zien
Interview SOSNO over medium video
Kopie: prijzen expositie: transport, vertaling, catalogi…(419.318 FR)
Tekening circuit (zie scan)
Kopie van zaalplan met studio’s (zie scan)
Notitie met materialen (zie scan)
Notitie: Video Chain/Raymond Zone/Lennep/Video Option (zie scans)
Notitie over permanente videotheek (zie scan)
Correspondentie Baudson - NBK Berlijn
Correspondentie Bill Viola - Baudson
Correspondentie Michel Baudson - Dick Verdult: Baudson raadt hem CAYC aan
Programma van Ursula Wevers (weduwe Gerry Schum) in Keulen
Vrachtbrieven
Individuele correspondentie deelnemende kunstenaars
Brieven verzekering: waardes materialen
Info over materialen
Poster New Reform: Video Installation Films Taka Iimura (zie scan)
Catalogus Video Tapes “Kölnischer Kunstverein”
Nota Terugzending van de tapes

Bevindingen Palais des Beaux Arts
Het aandeel van het Paleis voor Schone Kunsten in de ontwikkeling van de vroege kunstenaars film en
-video in België is zeer beperkt gebleken. Hoewel Karel Geirlandt en Michel Baudson uitgebreid de
mogelijkheden hebben verkend tot het opzetten van een speciale videotheek, alsook het ontwikkelen
van een studio met productiemogelijkheden, heeft dit - omwille van financiële beperkingen, nooit een
voet aan de grond gekregen. Daarnaast was de tentoonstelling eigenlijk een bijna-kopie van de
expositie “Impact Art Vidéo” in Lausanne in 1974. (zie ook het rapport over Lausanne) De videotheek
heeft enkel gestalte gekregen in de verzameling van tapes van Jeugd en Plastische Kunsten, waarvan
het onderzoek eveneens een inventaris heeft verkregen.

4.

Productiehuizen
Nog voordat Groupe CAP via Danièle Nyst de productiemiddelen van het R.T.C. kon gebruiken voor
hun vroegste experimenten in kunstenaarsfilm en -video, deed het beroep op de diensten van
Raymond Zone en zijn productiehuis “Vidéo Chain” in Elsene, Brussel. (Zie ook het rapport over

Groupe CAP). De allereerste opnames raakten echter gewist, en ook bleek dat Raymond Zone meer
geïnteresseerd was in het maken van documentaires over kunstenaars. Op dit moment zoeken we
nog contact met zijn echtgenote na zijn overlijden eerder dit jaar (2019).
Eind jaren 70 startte ook Claude Haïm zijn “Image Vidéo”, dat een grotere rol speelde dan “Vidéo
Chain”. Haïm werkte onder meer samen met de RTBF voor enkele afleveringen van Vidéographie. In
1984 zegt hij in het tijdschrift “Vidéodoc”:
Nicole La Bouverie: Est-ce que la vidéo est un terme synonyme d'une certaine conception de
l'audiovisuel, d'un certain type d'écriture ou est-elle plus aujourd'hui, 10 ans après les premières
expériences de production vidéo, qu'une technique ? CLAUDE HAIM I Image Vidéo et Polygone : Est-ce
qu'elle n'a jamais été autre chose ? La vidéo est avant tout une technologie et non ('inverse. . .)
C. HAIM : II y a une évolution, au début les vidéastes ne sesoucaient pas des retombées économiques.
La crise étant ia, tout le monde court derrière I'argent. Les gens qui font de la video art doivent choisir
entre une oeuvre personnelle qu'ils ont envie de faire et un produit rentable. II est difficile de concilier
les deux aspects des chases . Si on va au Vidcom avec ses oeuvres sous le bras, en espérant les vendre,
on se casse la figure ! Par contre, si on y va pour voir ce qui se vend, se fabrique sur le marche, on peut espérer au bout de quelques années avoir une production industrielle. Mais ce n'est pas la
même chose. A Image Vidéo, je suis relativement déçu, j'ai cru quo ceux qui faisaient de ('experimental
pourraient aussi faire des produits grand public; mais c'est impossible.
Behalve “Vidéo Chain” en “Image Vidéo” bevonden zich enkel in een aantal Brusselse
kunsthogescholen productiemiddelen.
5.

Academies en kunsthogescholen
Vaak waren de archieven van verschillende kunsthogescholen niet beschikbaar (INSAS), of beschikten
ze niet over relevant materiaal (Sint-Lucas Brussel). Met de bibliothecaris van het INSAS werd er
e-mailverkeer verricht omwille van de zoektocht naar het werk van Groupe Vidéo INSAS (o.m. voor
EXPRMNTL en de Open Encounters on Video) , hier vindt u beneden een neerslag:
Concernant XPRMNTL, j'ai déjà fait cette recherche il y a un an avec un professeur de l'école qui était
à l'époque l'étudiant Image qui avait effectué les prises de vues. Elles ont été faites en vidéo NB 1/4 "
SONY mais il nous n'en n'avons pas trouvé de trace dans l'école. Il y avait 2 réalisateurs, Marco Zerla
qui est décédé et Antoine Jacobs dont je devrais pouvoir retrouver les coordonnées, mais qui l'année
passée nous avait dit n'avoir pas de copie du film. Demain je téléphonerai à la personne qui était
responsable de la vidéo de l'école à l'époque pour savoir ce qui a été fait de ces bandes, mais je ne suis
pas très optimiste.
We kunnen in een later stadium eventueel nog Antoine Jacobs proberen contacteren. In zijn artikel
“Notes on Video.”, schrijft Jan Debbaut ook hoe Dirk Lauwaert aan het einde van de jaren 70 het plan
omvat om in Sint-Lucas een studio in te richten, alsook lessen over deze nieuwe media. Een andere
onderzoekspiste is hierin La Cambre, waarvan een groep studenten alvast in het Palais des Beaux-Arts
een aantal experimenten hebben vertoond. We hebben tot nu toe nog geen contact kunnen leggen,
maar zijn op zoek naar andere contactpersonen. Hetzelfde geldt voor de school “Le 75” in
Sint-Lambrechts-Woluwe, waar kunstenaars als Willy Delcour, Françoise Errera, Jacky Lecouturier en
Jean-Marc Van Tournhoudt studeerden: zij participeerden allen met audiovisueel werk aan de
manifestatie Video, Film & Audio-visuel in het Sart-Tilman te Luik van 15 oktober tot 15 november
1977. Tot nu toe leverde dit onderzoeksspoor nog geen resultaten op.

6.

Bevindingen Brussel
Hoewel men zou verwachten dat Brussel als hoofdstad van België een belangrijke rol speelde in de
ontwikkeling van de Belgische kunstenaarsfilm en -video in de jaren 1970, valt de stempel die de
hoofdstad drukte op de Belgische scene in de jaren 1970 veeleer mee. In Brussel maakten we gewag
van veel meer losse initiatieven, die vaak slechts enkele jaren bleven bestaan of kon het video-verhaal
simpelweg niet overleven - zoals de geplande videostudio in het Paleis voor Schone Kunsten. (zie
rapport) Over de rol van MTL wordt veel tegenstrijdige informatie gegeven. Zeker is dat ze de eerste
videotape in België verkochten, namelijk van Gilbert & George en dat de aankoop van een
Portapac-camera in 1972 Lili Dujourie heeft aangespoord om als één van de eerste kunstenaars in
België met het medium te werken. Ook distribueerde MTL een aantal films van Gerry Schum vanaf
1972. Maar zoals in zovele galerijen was het slechts een bijkomstigheid. Dat moet anders geweest zijn
in de ‘Galerie Video’ in de Rue Bailli, een samenwerkingsverband van Guy de Bruyn’s Galerie d. en
Galerie Oppenheim, waar banden uit de Castelli-Sonnabend-collectie werden vertoond, aangevuld
met werken uit de verzameling van Ingrid Oppenheim (inventaris voorhanden op aanvraag). Toch lijkt
de impact van deze galerie redelijk beperkt gebleven.
Wat betreft de productiemiddelen, konden studio’s als die van Raymond Zone (Video Chain) of
Claude Haïm (Images Vidéo) wél een heel aantal kunstenaars helpen. Toch is het materiaal dat
hiervan overblijft beperkt, of valt het eerder buiten de scope van het onderzoek.
Naar het einde van de jaren zeventig zien we wel duidelijk een verschuiving: met initiatieven als
Atelier Rue Sainte Anne of De Nieuwe Workshop - de historische voorganger van ARGOS - komen
kunstenaarsfilms en -video’s steeds meer op de voorgrond. Met overzichtstentoonstellingen van de
jaren 1970 lijkt Brussel dan aan te sluiten bij het élan om een grote inhaalbeweging in te zetten op het
gebied van kunstenaarsfilm en -video in de jaren 1980.
Eén stukje van de puzzel ontbreekt, en dat is die van de kunsthogescholen. We weten dat Dirk
Lauwaert een video-studio inrichten voor de studenten van Sint-Lucas, dat er een Video Groupe INSAS
was en dat ook aan La Cambre en le 75 vele kunstenaars aan het einde van de jaren 70 met
kunstenaarsfilm en -video in contact kwamen. De archieven van de desbetreffende kunstscholen
waren vaak echter ontoegankelijk of er bevond zich onvoldoende waardevolle informatie. Toch blijft
het de moeite om te proberen nieuwe onderzoekssporen terug te vinden aangaande de rol van de
academies en kunsthogescholen aan het einde van de jaren 70.
Al in 1968 richtte het Centre Vidéo de Bruxelles een ‘vidéobus’ in. Deze werd waarschijnlijk meer
gebruikt voor educatieve doeleinden. (https://cvb.be/en/cvb-0) We zoeken op dit moment nog naar
meer archiefmateriaal.

7.

Bronnen
BISET, S. & DELAUNOIS, A. CAP à Liège: Pierre Courtois/Jacques Lennep/Jacques Lizène/Jacques Louis
Nyst/Jean-Pierre Ransonnet/Jacques Charlier. F lémalle and Crisnée: Centre wallon d'art contemporain
and Éditions Yellow Now, 2015.
DEBBAUT, J. “Some Notes on Video Art in Belgium”, in Studio International, May/June 1976, n° 982, p.
273-275.

Rapport onderzoek archief New Reform Aalst (Roger D’Hondt)
Onderzoeker: Sofie Ruysseveldt
Datum: 31/10/2018 (interview met Roger D’Hondt), 07/12/2018 (onderzoek archief New Reform Aalst),
12/12/2018 (verificatie files Performance Art Festival 1978 bij ARGOS)

1.

Situering

New Reform was een kunstencentrum voor performance, concrete poëzie, plastische kunsten video, film,
theater, experimentele muziek en conceptuele werken in Aalst. Onder leiding van Roger D’Hondt was het een
motor in de ontwikkeling van nieuwe creatieve vormen van 1970 tot 1979.

Roger D’Hondt, 1970

De schilder Walter Schelfout richtte in 1967 samen met Roger D’Hondt de galerie ‘Reform’ op in Herdersem. In
de beginperiode werd vooral moderne en abstracte kunst getoond, m.b. lyrische schilderkunst. Daarna legde
de galerie zich meer toe op geometrische kunst en minimal art, waarbij het ‘concept-idee’ als kunstvorm al op
de voorgrond treedt. Galerie ‘Reform’ sloot de deuren in 1969, maar effende het pad voor New Reform Gallery
dat in 1970 de activiteiten aanvatte onder leiding van Roger D’Hondt. Enkele maanden later publiceerde
D’Hondt een manifest waarin hij de grote lijnen van zijn intenties met die anti-galerie uiteenzet. In het begin,
aangezien hij geen beschikking had over een gepast gebouw of een gepaste ruimte, organiseerde D'Hondt zijn
evenementen op receptieve locaties, zoals het Stedelijk Museum van Aalst. Daar ging in 1970 de manifestatie
'Art and Idea' door, waarin kunstenaars zoals Charles Hinman, Werner Kausch en Gunther Uecker-Dohl
samengebracht werden. Gedurende de maanden daarna slaagde D'Hondt erin een eigen plaats te openen (in
de Schoolstraat te Aalst) spoedig gevolgd door de publicatie op 1 september 1971 van het eerste nummer van
New Reform Nieuws.
D'Hondt werkte zowel met Belgische als buitenlandse kunstenaars en engageerde zich in heel wat initiatieven
op het vlak van ontmoeting, tentoonstelling en samenwerking. In 1972 nam New Reform bijvoorbeeld deel aan
'Jungle Art Jungle', georganiseerd door Celbeton in Dendermonde met de galerieën MTL, Wide White Space,
Yellow Now et X-One. Hetzelfde jaar, in studio Kausch te Kassel, met onder meer Artworker Star, participeerde
hij aan 'Concept-Art'. Tenslotte, van 2 tot 15 oktober 1978, was D'Hondt curator van het Performance Art
Festival in de Beursschouwburg te Brussel met als uitgenodigde kunstenaars Paul Gees, Audio Arts, Tina Keane,
Vincent Halflants en werk van Marina Abramovic & Ulay, Vito Acconci, Laurie Anderson, Gina Pane, Valie
Export, ... . Dit festival wordt vandaag erkend als één van de eerste overzichtsevenementen in België gewijd
aan performance. Enkele weken later werd de werking van New Reform stopgezet met een laatste
tentoonstelling van Vincent Halflants in 1979. De sluiting betekende het einde van een pioniersinitiatief dat
bijna uniek is in België, en waarvan de werking overeenkomsten vertoonde met de activiteiten van Cirque
Divers, actief in Luik sinds 1973 en later, in 1981, van Club Moral in Antwerpen met Danny Devos en Anne-Mie
Van Kerckhoven (die overigens in New Reform debuteerde).
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2.

-

-

-

-

Overzicht relevante evenementen en tentoonstellingen met dia, film & video in New Reform
(Aalst)
3-31 december 1971: dia-installatie Horst Tress (D)
12 tot 23 maart 1972: deelname aan “Jungle Art Jungle” in Celbeton Dendermonde in samenwerking met
de galerieën MTL, Wide White Space, Yellow Now en X-One. Niet duidelijk of New Reform hier films/video’s
toonde.
24 maart 1972: “Technische semantiek”, filmprojectie in Jeugdclubhuis, Aalst. Kleurenfilm van Werner
Kausch (D) met elektronische muziek van Peter Hubner (D)
17-30 november 1972: Equipo Movimiento, akties, films en dia’s van Raoul Marroquin (COL), Young Tchong
en Michel Cardena (COL) (opwarming enz. centrale)

13 december 1972 - 15 januari 1973: presentatie van “Super Cinema”-project van Hugo Heyrman (B)
tijdens de tentoonstelling ‘Tendenzen van een nieuwe kunst’
1973: medewerking aan de Continentale Film- en Videotoer (Super Cinema) met films van Equipo
Movimiento (COL), Mike Parr (AUS) en Jean-Marie Schwind (B)
8 februari 1974: filmperformance Raoul Marroquin (COL) in de Pan Bar Aalst
11 februari 1974: filmperformance Raoul Marroquin (COL) in de Universitaire Instelling Antwerpen
20-31 mei 1974: film- en diaprojecties van Mike Parr (AUS), Niels Lomholt (FIN), Actual Art (Wroclav) en
Missmahl (D) in de Universitaire Instelling Antwerpen
21-23 september 1974: “A loop seen as a line”, filmprojecties, video-installaties en plannen voor projecten
van Taka Imura (JAP)

4-6 oktober 1974: video-weekend in de New Reform, video-tapes van kunstenaars, experimentele videostudio (zie infra)
15 februari 1975: “Coum Transmissions”, performances en installaties van Genesis P-Orridge en Cosey
Fanni Tutti in de New Reform Aalst
17 februari 1975: “Coum Transmissions”, performances en installaties van Genesis P-Orridge en Cosey
Fanni Tutti in de Universitaire Instelling Antwerpen
5-27 april 1975: dia-slide installation en video-plans van William Louis Sorensen (DEN)
18-26 oktober 1975: film, diaprojecties en fotowerken van Helmut Schweizer (D)
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3.
-

-

-

31 oktober - 3 november 1975: meeting van het Internationaal Kunstenaarscollectief Ubbeboda (ZWE) –
performances, films, dia’s en tentoonstelling van Prof. Yoshio Nakajima, Sven Malvin, Werner Mathes, G.M. Eirich, Thomas Nigell, Mette Aarre, Goro Suzuki, Ishi, e.a.
14, 15, 16 maart 1975: medewerking aan “Kunst als film” in galerie Elsa von Honolulu-Loringhoven in Gent
met Paul Gees (B), Hugo Roelandt (B) en enkele films van internationale kunstenaars (zie infra)
16-30 januari 1976: “Theorie, informatie en praktijk van de aktuele kunst”, in samenwerking met Wim Van
Mulders in de Akademie voor Schone Kunsten, (Proka), Gent – film, dia, videoprojecties en -installaties van
diverse kunstenaars: video-installatie “Schwarz – Grau – Weis” van Heinz Breloh (D), gebruik van TV (video)
in de installatie van Paul Gees (B), video “Art Information Festival” van Peter Van Beveren (NL)
2-15 oktober 1978: Performance Art Festival in de Beursschouwburg Brussel

Onderzocht materiaal
Video-weekend in de New Reform Gallery van 6 tot 8 december 1974:
• Videoshow in samenwerking met “I.T.A. Electronics” Gent
• Presentatie van New Reform videotapes van beeldende kunstenaars en video-werkgroepen.
• Inrichting van videostudio waarmee Belgische kunstenaars konden experimenteren. Bedoeling
van het weekend was om kunstenaars en cineasten vertrouwd te maken met het medium
video. Een gamma toestellen werd ter beschikking gesteld voor hen die de uitdaging wilden
aangaan. Beschikbaar op vrijdag vanaf 20 tot 23 uur, zaterdag van 15 tot 18 uur en 20 tot 23
uur en zondag van 15 tot 20 uur. Er was een technicus van I.T.A. Electronics aanwezig voor
assistentie, maar er was weinig interesse.
• Eric De Volder (B) & Carl Uytterhaegen (B): “Stapeling/Regeneratie”. Johan D'Hollander (B) was
hierbij ook aanwezig. Het maken van de video startte tijdens het videoweekend bij New
Reform in Aalst en werd afgewerkt bij “I.T.A. Elektronics” in Gent. Hierna legden Eric De Volder
en Johan D’Hollander zich meer toe op theater.
• Projectie video’s van Mike Parr (AUS), Niels Lomholt (FIN), Actual Art (Wroclav), Videogalerie
Gerry Schum (D), Land Art, Taka Imura (JAP), … .
Deelname New Reform Gallery aan de tentoonstelling “Jungle Art Jungle” van 12 tot 23 maart 1972 in
Celbeton Dendermonde samen met de galerieën MTL, Wide White Space, Yellow Now en X-One. In een
brief aan Adolf Merckx d.d. 25 januari 1972 stelt Roger D’Hondt voor om de film “Laying a new art” van W.
Kausch (20 min, kleur) aangevuld met elektronische muziek van Peter Hubner, indien een filmtoestel
beschikbaar is. Een aanvraag om uitlening van een 16 mm projectietoestel bij het Ministerie van Cultuur,
Algemene Directie Jeugd en Vrijetijdsbesteding, Nationale Dienst voor de Jeugd in Brussel wordt echter
geweigerd, omdat de operator niet beschikbaar is voor een lange periode. Het is dus niet duidelijk of New
Reform effectief de film heeft getoond.
Medewerking aan "Kunst als film" dat 14, 15 en 16 maart 1975 doorging in de galerie Elsa von HonoluluLoringhoven (Jan Vercruysse) in Gent met dia-werken, films en videotapes van Belgische kunstenaars.
Getoonde dia-werken via de New Reform:
• Paul Gees: “Green Grass Gone”, 1974, 2x80D, kleinbeeld, 2 projectoren
• Hugo Roelandt: “Geprojekteerde gevoelens tegenover iets of iemand”, 1974, 80D, kleinbeeld
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Van 2 tot 15 oktober 1978 organiseerde Roger D’Hondt het Performance Art Festival in de
Beursschouwburg in Brussel. Dit festival wordt vandaag erkend als één van de eerste
overzichtsevenementen in België gewijd aan performance. Twee weken lang waren avant-gardismen en
experimenten uit de wereld van theater, video en beeldende kunst thuis in de Beursschouwburg. Het
Performance Art Festival bestond uit zowel live performances als uit foto's, video's, geluidsmontages en
schetsen van performances.
• Live performances door Vlaamse kunstenaars:
! Paul Gees: installatie en performance over de fysische betrokkenheid in de relatie
ruimte - vlak, plan - uitvoering en idee – materialisatie
! Maio Wassenberg: “Act 3/ ST/ S-PS.F.” - concentratie-act en isolatie van een individu
door het verbreken van de bestaande orde
! Lena Halflants: "dubbele-gras-steen" - initiaal fris afgesneden gras / deels
gedetermineerde situatie / zintuiglijk proces / eindpunt: twee blokken gras met
pragmatisch deeltje
! Vincent Halflants: lezing: didactisch materiaal, een reeks van 9 leespanelen, elk 83 x
30 cm, met scharnieren verbonden en opvouwbaar: wanneer over zijn volle lengte
opengevouwen, neemt het van muur tot muur een volle kamer in beslag en loopt
door naar de volgende; wanneer opgevouwen, blijft er een pak van 18 cm hoog, 83
cm lang en 50 cm breed, dat 25 kilo weegt
! Hugo Roelandt: "Als u precies doet wat wij zeggen (of niet zo precies) dan maakt u
zelf het stuk"
! Michael Laub (Maniac Productions)
! Grietje Goris: “Science-fiction video performance”- de verbluffende consumenten of
de Macleans - Soubry - genieters (een confrontatie tussen twee video monitors en
mezelf)
! Young Performers: live installatie i.v.m. leef- en gedragspatronen, op het betonnen
platform tussen de stations Rogier en Noord van de premetrolijn noord-zuid te
Brussel
• Internationale live deelnemende artiesten:
! Audio Arts (Londen): "Nine works for tape/slide sequence" - een audiovisuele
voorstelling waarin negen Britse kunstenaars (Sally Potter, Reindeer Werk, Dave
Critchley, Kevin Atherton, Paul Neagu, Bruce Mc Lean, Jacky Lansley, Rose English en
Marc Camille Chaimowicz) performen via dit medium; première voor het Europese
vasteland; voorgesteld door uitgever-producer William Furlong
! Marc Camille Chaimowicz (Londen): "Beyond...? A 'Menage à trois' Qualified...." "How it is not possible to transfer this reality to another without disact of
transference effecting that reality... "
! Buky Grinberg (Amsterdam): live street action, Muntplein Brussel
! Keiji Uematsu (Japan): "Articulation, stone rope, light, paper, nail"
! Anna Banana & Bill Gaglione (San Fransisco): Futurist sound works" en een inleiding
tot een "Bananology" d.m.v. dia en film
! Katharina Sieverding & Klaus Mettig (Düsseldorf): "China-America", een audioslide
event over twee wereldpolitieke opvattingen (diascope co-production, New York,
1976)
! Tina Keane (Londen): installatie, performance, video, "The Swing/Alice Through
Reflection"
! Norma Jean Deak (La Jolla, USA): "Dialogues for two women”
! Klaus Boegel & Heiner Holtappels (Den Haag): videoperformance "Monotonie" - de
performance in een voor het publiek gesloten ruimte, kan gevolgd worden op
videomonitoren
! Missing Associates (Toronto): film en live performance "Missing in action"
• In de documentaire tentoonstelling is werk opgenomen van o.a. Abramovic & Ulay, Vito
Acconci, Laurie Anderson, Ben d'Armagnac, Chris Burden, Cardena, Jacques Charlier, Colette,
General Idea, Dan Graham, Nan Hoover, Jean-Marc Navez, Gina Plane, Nigel Rolfe, Peter
Moritz Pickshaus, Amerigo Marras, Georg F. Scharzbauer, William Furlong, Gillo Dorfles, Peter
Frank, and Clive Robertson
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De curator van het festival was Roger D'Hondt die vanuit de Beursschouwburg werd
geassisteerd door Johan Wambacq.
• Roger D’Hondt en Sofie Ruysseveldt hebben op 12 december 2018 alle videoregistraties van
het Performance Art Festival, die in de collectie van ARGOS terechtgekomen zijn via het
archief van de Nieuwe Workshop, bekeken. Volgende registraties bevinden zich in de collectie
van ARGOS:
! Dialogues for two women – Norma Jean Deak
! The Swing – Tine Keane
! Science-fiction video performance – Griet Goris (2 video’s)
! Monotonie – Klaus Boegel & Heiner Holtappels
! Untitled Art Performance – Keiji Uematsu
! Untitled Video Performance – Michael Laub & Edmondo Za (Maniac Productions)
Video’s in bewaring gegeven bij ARGOS door Roger D’Hondt voor eventuele digitalisering:
• “Art Information Festival” – Peter Van Beveren
• Videoregistraties performances Reindeer Werk
Raadpleging tijdschrift "Artworker Star", nummers 1, 2 en 3
Continentale Video- en Filmtoer opgericht door Hugo Heyrman in 1973: foto’s bus, affiche met programma
op de achterkant.
CAYC International Open Encounters on Video & Jorge Glusberg: twee mappen met documenten i.v.m. alle
CAYC ‘video encounters’ en evenementen.
Kunstenaars werden door New Reform niet betaald, maar ze hadden ook geen kosten. Roger D’Hondt en
zijn vrouw betaalden kost en inwoon voor de periode van hun verblijf in Aalst. Ze logeerden bij D’Hondt
thuis, beschikten over accommodatie en enkele relaties. Voor film- of diaprojectoren ging Roger D’Hondt
op zoek in Gent of Brussel waar die apparaten op uitleenbasis beschikbaar waren en in het slechtste geval
huurde hij ze. Zijn maandinkomen, hij werkte als ambtenaar, ging volledig naar het project, prospecties
inbegrepen.
Het publiek van de New Reform kwam uit Antwerpen, Brussel, Gent, Nederland en Frankrijk en bestond uit
mensen die de kunstenaar kenden en nieuwsgierigen die dachten dat er in New Reform wel iets te beleven
viel. Soms waren er tot 150 aanwezigen op een event.
Nog verder te checken:
• New Reform werkte mee aan een tentoonstelling “Filmisch materiaal in de kunst”
georganiseerd door de Vereniging voor het Museum van Hedendaagse Kunst Gent – locatie:
bank BNP Paribas Kouter Gent.
• Roger D’Hondt zat in de Raad van Bestuur van Jeunesse et Art Plastiques (JAP)/Vereniging voor
Tentoonstellingen Palais de Beaux-Arts (?) op vraag van Karel Geirlandt. Andere leden waren
o.a. Jan Hoet en Michel Baudson. Volgens D’Hondt werden de plannen voor het inrichten van
een video-laboratorium (zoals vermeld in het jaarverslag over het dienstjaar 1973-1974) nooit
gerealiseerd, omdat hier niet in geloofd werd. D’Hondt had ook gelijkaardige plannen voor de
Academie in Aalst, maar deze werden eveneens niet gerealiseerd (zie transcriptie interview
met Roger D’Hondt op 31/10/2018). In een pamflet van november 1974 staat dat de Stad
Aalst plannen had om een filmploeg op te richten die de plaatselijke actualiteit belicht via een
eigen kabel TV netwerk. Video speelt tevens een belangrijke rol in de educatieve vervolmaking
van het lessenpakket binnen het onderwijs. In Aalst zijn al 2 onderwijsinstellingen met video
apparatuur uitgerust.
•

-

-

-

4.

Bevindingen

Jonge Belgische performancekunstenaars, zoals Luc Steels, Hugo Roelandt, Ria Pacquée, Narcisse Tordoir en
Anne-Mie Van Kerckhoven kenden hun debuut in de New Reform Gallery, alvorens door het meer gevestigde
ICC opgepikt te worden. Heel wat performance- (en andere) kunstenaars die het ICC in de loop van de jaren
zeventig en vroege jaren tachtig aandeden, maakten die stap via New Reform. De galerie heeft geen
prominente rol gespeeld op het vlak van film en video, maar organiseerde toch een aantal belangrijke
tentoonstellingen en evenement met deze media. Hierbij gaat het vooral om buitenlandse kunstenaars. Met
het videoweekend dat in 1974 in de New Reform galerie werd georganiseerd, ondernam Roger D’Hondt een
poging om ook kunstenaars van eigen bodem te laten kennismaken en experimenteren met het nieuwe

5

medium video, maar dit bleek een grote ontgoocheling door het gebrek aan interesse hiervoor.
Daarnaast werkte D’Hondt mee aan een aantal historisch belangrijke evenementen, zoals de Continentale
Video & Film Toer (via de Artworker Foundation) in 1973 en het event “Kunst als Film” dat in 1975
georganiseerd werd in de galerie Elsa von Honolulu-Loringhoven in Gent. D’Hondt had ook een groot netwerk
en connecties met o.a. galerie Agora in Maastricht en CAYC in Buenos Aires (Jorge Glusberg).

5.

Bronnen
–
–
–
–
–
–

Catalogus Tendenzen van een nieuwe kunst, 1972.
Catalogus New Reform Retrospectief 1970-1979: kunstencentrum voor perfomance, konkrete poëzie,
experimentele muziek, theater, film, plastische kunst, video en conceptuele werken, 1978.
Catalogus Performance Art Festival, 1978.
D’HONDT, R. ‘Kunst voor televisie / televisie voor kunst’, in: NRN, maart 1975.
D’HONDT, R. ‘Video(kunst): wat is dat?: enkele notities over het gebruik van video naar aanleiding van
het video gebeuren op 6, 7, 8 december 1974 in New Reform, New Reform pamflet november 1974.
Website: http://newreformarchive.blogspot.com/.
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Rapport onderzoek archief Celbeton Dendermonde (Adolph Merckx)
Onderzoeker: Sofie Ruysseveldt
Datum: 30/11/2018 (onderzoek archief Celbeton in Stadsarchief Dendermonde)

1.

Situering

De kunstkring Celbeton werd in juli 1957 opgericht door Adolpf Merckx (1927-2009) en Werner Verstraeten
(1937-1986) in Dendermonde. Merckx was onderwijzer aan het Koninklijk Atheneum in Dendermonde en
kunstcriticus. Verstraeten had zijn priesteropleiding vroegtijdig verlaten om dichter te worden. Celbeton was
gevestigd in het café van Margriet Michiels, gelegen aan de Gentse Steenweg 110, even buiten Dendermonde
(Appels). Op tweewekelijkse zaterdagavonden vormde het café het toneel van literaire voordrachten,
maatschappijkritische lezingen en debatten, filmprojecties, theater, (jazz)muziek en tentoonstellingen van
(over het algemeen abstracte) beeldende kunst. Ruim zeventien jaar lang zou Celbeton een
ontmoetingsplaats zijn voor schrijvers, kunstenaars en kunstliefhebbers.

2.

-

3.

-

Overzicht relevante evenementen en tentoonstellingen met film & video in Celbeton
(Dendermonde)
11 januari - 6 februari 1969: “Analoge systemen” – Paul De Vylder
8 november - 2 december 1969: “Silk screen” – Paul Van Hoeydonck
12-23 maart 1972: “Jungle Art Jungle” i.s.m. de galerieën New Reform, MTL, Wide White Space, Yellow Now
en X-One (grote zaal Academie voor Schone Kunsten in Dendermonde)

Bevindingen

Tentoonstelling “Jungle Art Jungle” in de grote zaal van de Academie in Dendermonde van 12 tot 23 maart
1972 i.s.m. de galerieën New Reform, MTL, Wide White Space, Yellow Now en X-One. Overzicht
correspondentie:
• 21/01/1972: akkoord schepencollege Dendermonde
• 23/01/1972: brief Adolph Merckx naar MTL, Wide White Space, Yellow Now, Plus-Kern, X-One,
New Reform
• 25/01/1972: akkoord New Reform voor deelname
• 31/01/1972: akkoord MTL voor deelname
• 01/02/1972: principieel akkoord Wide White Space voor deelname
1

•
•
•

•
•

•

•

•
•

•

07/02/1972: akkoord Yellow Now voor deelname
10/02/1972: idee om lege zaal te exposeren (?)
13/02/1972: brief van MTL bespoedigt definitief project
o Als er een 16 mm-projector voorzien is, wil MTL graag enkele films tonen. Er staat in de
brief niet gespecifieerd welke films.
14/02/1972: Plus-Kern onbeschikbaar
22/02/1972: brief van New Reform met definitief programma
! Presentatie film “Laying a new art” van W. Kausch (20 min, kleur) met elektronische
muziek van Peter Hubner.
! Aanwezige Belgische kunstenaars met belangrijke stukken uit hun werk: Maurice
Roquet en Hugo Heyrman
23/02/1972: brief Yellow Now met defintief programma. Film 16 mm:
! Alain D’Hooghe: “Art/poubelles”
! Jacques Lizène: “A.G.C.T.-Extrait N°1” – Cette oeuvre se proposait d’enregistrer
pendant une seconde chacun tous les visages humains adultes (issus tous de la
formule génétique A.G.C.T.) existant au moment où l’oeuvre à commencé à être
réalisée et tous ceux qui existeront par la suite… . Il est facile de concevoir la
difficulté et même l’impossibilité de compléter entièrement une telle œuvre… elle
restera inachevée par la force des choses… . L’auteur, néanmons, s’engage à réaliser,
dans la mesure du possible et dans la limite de ses moyens, le plus grand nombre de
séquences… pour rendre l’oeuvre un peu moins incomplète. [1 séquence filmée
A.G.C.T. sera (vraisemblablement) réalisée sur place]
! Jacques-Louis Nyst:
o “Possibilité pour un écran de télévision”
o “Réflexion-Emission”
! Jean-Pierre Ransonnet: “Jean-Pierre Ransonnet/23-12-71/Galerie Yellow Now”
! Maurice Roquet: “Stimuli pour un cinéma intérieur”
27/02/1972: brief Alain D’Hooghe aan Adolph Merckx
! Akkoord aan galerie Yellow Now om het project “Prototype culinaire” te presenteren
tijdens de manifestatie “Jungle Art Jungle” in Celbeton Dendermonde, maar wil
graag de expositieruimte bezichtigen om de omstandigheden voor de installatie te
bekijken.
! Alain D’Hooghe heeft recent een galerie geopend in Luik (Héliogabale) en wil graag
drie kunstenaars presenteren tijdens de expo “Jungle Art Jungle”:
o Erik Korji (Zweden)
o Jacques Oncvillier (Frankrijk)
o Gomez Lukas (Spanje)
Door een gesprek met Guy Jungblut weten we dat het om fictieve kunstenaars gaat.
MTL (Fernand Spillemaeckers), Yellow Now (Guy Jungblut) en New Reform (Roger D’Hondt)
vragen in hun brieven of er materiaal beschikbaar zal zijn voor de vertoning van films en dia’s.
Aanvraag om uitlening van een 16 mm projectietoestel bij het Ministerie van Cultuur,
Algemene Directie Jeugd en Vrijetijdsbesteding, Nationale Dienst voor de Jeugd in Brussel
teruggevonden voor deze manifestatie:
! 12 tot 23 maart van 10 tot 12 uur en van 14 tot 17 uur
! 12 maart om 20 uur
! Er is geen projectiescherm aanwezig
! Aard van de bijeenkomst: filmclub – voordracht
! Programma: korte films van eigen makelij uit Luik en Duitsland (avant-garde kunst)
! Aanvraag: niet toegestaan
! Reden: de operator is niet beschikbaar voor een lange periode
Artikel “Shoppen in de kunst”:
! Op de avond van de start werden simultaan films en dia’s geprojecteerd, terwijl de
belangstellenden kennis konden maken met het authentieke creatieve werk van
enkele kunstenaars.
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De galerijen MTL uit Brussel en Wide White Space uit Antwerpen brachten vooral
informatie met betrekking tot de kunstenaars die zij in de loop van hun bestaan
voorstelden.
! Yellow Now uit Luik en New Reform uit Aalst legden meer de nadruk op deelneming
vanwege de aanwezigen.
Tentoonstelling “Analoge systemen” – Paul De Vylder van 11 januari tot 6 februari 1969. Getoonde films (16
mm):
•
Het beeld van de moderne techniek:
1. “Le ruban magique”: kleur, 24 min, BASF
2. “Kleurenspel”: kleur, 30 min, BASF
3. “Met kleuren begon het”: kleur, 25 min, Hoescht
4. “Een dagelijks wonder”: kleur, 14 min, IBM
Tentoonstelling “Silk screen” – Paul Van Hoeydonck van 8 november tot 2 december 1969. Getoonde films
(16 mm, kleur):
• “Abenteuer farbe”: français, 33 min, Hoechst Belgium
• “The champions way”: English, 26 min, Champion Spark Plug
• “De vragenboom”: Nederlands, 14 min, IBM
Filmclub in Celbeton:
• Briefwisseling met Nationale Dienst voor Film-clubs: overzicht van nieuwe films die zij ter
beschikking stellen van hun leden (16 mm formaat + niet in commerciële omloop): bv. JeanLuc Godard, Fritz Lang, Werner Herzog, ... .
• Aanvragen om uitlening van een 16 mm projectietoestel bij het Ministerie van Cultuur,
Algemene Directie Jeugd en Vrijetijdsbesteding, Nationale Dienst voor de Jeugd in Brussel
• Aanvragen voor films bij distributeurs, o.a. Coulembier Films (Bellegem), s.a. Progrès Films n.v.
(Brussel), … .
!

-

-

-
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Rapport onderzoek Elsa von Honolulu-Loringhoven (Gent)
Onderzoeker: Sofie Ruysseveldt

1.

Situering

Elsa von Honolulu-Loringhoven is een kunstgalerie opgericht door Jan Vercruysse in september 1974,
gevestigd te Onderbergen 2 in Gent. De naam verwijst waarschijnlijk naar de Duitse kunstenares
barones Elsa von Freytag-Loringhoven aan wie de urinoir van Marcel Duchamp wordt toegeschreven.
Jan Vercruysse organiseerde o.a. tentoonstellingen met Joseph Willaert, Clicque, Groupe CAP, Dirk
Liefooghe, Staf Renier, Willy Plompen en Peter Downsbrough. In 1976 (na twee jaar) sloot de galerie
haar deuren.
2.

Overzicht relevante evenementen en tentoonstellingen met film & video in de galerie
Elsa von Honolulu-Loringhoven (Gent)

– 30 november – 19 december 1974 (galerie Elsa von Honolulu-Loringhoven Gent): “CAP &
Relations” met Groupe CAP (Cercle d'Art Prospectif) - Pierre Courtois, Jacques Lennep, Jacques
Lizène, Jacques-Louis Nyst, Jean-Pierre Ransonnet en Hubert Van Es. Ter gelegenheid van de
tentoonstelling werd een catalogus met een tekst van Phil Mertens gepubliceerd. Getoonde werken:
Pierre Courtois (La bataille des Ardennes), Jacques Lennep (Tante Sophie; Fossile), Jacques Lizène
(L’artiste portugais Antonio Silvestre Terlica e Pinto), Jacques Louis Nyst (sans titre), Jean-Pierre
Ransonnet (Projet d’exposition), Hubert Van Es (Kunstterminologie). Op 3 december 1974 vond een
debat plaats aan de Universiteit Gent (Bladijnberg) gemodereerd door Flor Bex en Phil Mertens en
georganiseerd door de studentenkring HIKO (Hoger Instituut voor Kunstonderwijs). Hier werden ook
dia’s geprojecteerd: Jacques Evrard (Relation d’un voyage en Belgique), Jacques Lennep (Pompéï an
79, avec performance), Jacques Lizène (Contraindre le corps à s’inscrire dans le cadre d’une dia),
Jacques Louis Nyst (Huit couleurs à l’eau, plus la transparence). Hubert Van Es stelde de videoinstallatie “Sand Action” voor.

Hubert Van Es, Sand Action, galerie Elsa von Honolulu, Gent, 1974

– 14, 15, 16 maart 1975 (galerie Elsa von Honolulu-Loringhoven Gent): "Kunst als film" met diawerken, films en videotapes van Belgische kunstenaars:
o Getoonde films:
! Edward Bal en Guy Schraenen: “Middelheim 20/21-8-74, Deel I + II” (1974) Super 8 mm, zwart/wit, 10’
! Jacques Charlier: “Rocky Tiger” (1970) - 16 mm, zwart/wit, 3’
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Groupe 50/04:
• “Contrecarré” (1974) - Super 8 mm, kleur, 15’
• “Membre à membre, glissements et blow-up” - Super 8 mm,
zwart/wit, 20’
! Leo Copers:
• “Zeestuk met vuur” (1972) - 16 mm, kleur, doorlopend
• “Zonder titel” (1972) - 16 mm, kleur, doorlopend = waarschijnlijk het
werk “Kraan”
! Paul De Gobert:
• “Souvenirs d'une peintre à Bruges” (1974) - Super 8 mm, 15'
• “Un jour en montagne” (1974) - Super 8 mm, 3'
! Luc Deleu: “Mobile Medium Architecture Promotion” (1973) - Super 8 mm,
24'
! Yves De Smet:
• “There is no end” (1972) - 16 mm, zwart/wit, 2' 50"
• “The light in my window” (1974) - 16 mm, zwart/wit, 2' 25"
• “Yes and no” (1974) - 16 mm, zwart/wit, 2' 45"
! Filip Francis:
• “Drie minuten” (1972) - Super 8 mm, zwart/wit
• “Roltrap” (1972) - Super 8 mm, zwart/wit
• “Ringautobaan” (1972) - Super 8 mm, kleur
• “Oneindige beperking” (1973) - Super 8 mm, kleur
• “40.700 negens” (1973) - Super 8 mm, kleur
Totaal: 24'
! Philippe Incolle: “... sur la queue d'une souris” (1975) - Super 8 mm, zwart/wit
! Guy Mees:
• “Niveauverschillen” (1973) - 16 mm, zwart/wit, doorlopend
! Jacques Lizène: “Projektie van 1 dia”
! Jacques-Louis Nyst:
• “Propositions pour un écran TV” (1971) - 16 mm, zwart/wit, 5’
• “Lettre ouverte” (1972) - 16 mm, 6'
• “Myrtle beach N.C.” (1973) - 16 mm, kleur, 7’
! Bernard Queeckers: “Film N°7” (1975) - Super 8 mm, zwart/wit, 3’
! Rudi Rommens: “Wandelen” (1974) - 16 mm, kleur, 20’
! Maurice Roquet:
• “Stimuli pour un cinéma intérieur” (1970) - 16 mm, zwart/wit, 4’
• “Concernant le film...” (1971) - 16 mm, 12'
! Fred Vandaele:
• “Bra” (1973) - 16 mm, zwart/wit, 12'
• “Old Time Religion” (1973) - 16 mm, zwart/wit, 7' 30"
• “White to Black” (1974) - 16 mm, zwart/wit, 15'
• “Lights and Sounds” (1974) - 16 mm, zwart/wit, 5’
• “Grass - Sea turning upside down” (1975) - 16 mm, kleur
! Wout Vercammen:
• “Neo-jardinage” (1973) - Super 8 mm, 25'
• “Vervolgt...” (1973) - Super 8 mm, 15'
Getoonde video’s:
! Jacques Charlier: “Art et musique - part IV” (1975) - Sony 3/4 inch cassette
! Groupe 50/04:
• “Projet de préservation du sable de la côte” (1974) - Sony 1/2 inch
cassette, zwart/wit, 15’
• “Membre à membre, glissements et blow-up” - Sony 3/4 inch
cassette, 20'
! Leo Copers: “Negen skulpturen” (1970-74) - Sony 1/2 inch cassette
! Erik Devolder & Carl Uytterhaegen:
• Devolder: “Stapeling” (1974)
!

o
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Uytterhaegen: “Regeneratie” (1974)
Philips VC 30, 30', zwart/wit
Groupe CAP (1973-74):
• Courtois: “Coupure”
• Evrard:
o “Zoo”
o “Panorama”
• Lennep: “Vidéo relationelle”
• Lizène:
o “Dréssage d'une caméra”
o “Personnage essayant d'échapper à la surveillance d'une
caméra”
• Nyst: “L'objet”
Sony 1/2 inch cassette
Danny Matthys:
• Reeks I:
o “Zeedijk Knokke-Heist” (1974) - Sony 1/2 inch cassette,
zwart/wit, 30’, 2 monitors
o “Coupure links-Coupure rechts” (1974) - Sony 1/2 inch
cassette, zwart/wit, 15’, 2 monitors
o “Prudens Van Duyseplein” (1973-74) - Sony 1/2 inch
cassette, zwart/wit, 5’, 2 monitors
• Reeks II: “Lager gelegen weide (Bachte Maria Leerne)” (1974) - Sony
1/2 inch cassette, zwart/wit, 8’, 2 monitors
Guy Mees:
• “1 2 3” (1971) - Sony 1/2 inch cassette, 5'
• “6 x 4 minuten” (1975) - Sony 1/2 inch cassette
Hubert Van Es:
• “Closed Circuit” (feedback) (1 camera, 1 monitor, 1 recorder) (dec.
1974) - Sony 1/2 inch cassette, zwart/wit, 12’
• “Experiments for auto-communication N° 7” (jan. 1975) - Sony 1/2
inch cassette, zwart/wit, 10’
Jacques-Louis Nyst: “Le tombeau des nains” (1975) - Sony 1/2 inch cassette
Marc Verstockt: “Five acts on a screen” (1974) - Philips cassette, 25'
•

!

!

!

!

!
!

– 22 maart – 9 april 1975 (galerie Elsa von Honolulu-Loringhoven Gent): “Danny Matthys: Building –
19 verdiepingen”

3.

Onderzocht materiaal

– Tentoonstelling “Kunst als film” - 14, 15, 16 maart 1975:
o De organisatie van het event gebeurde in samenwerking met Yves De Smet.
o Bedoeling van het event was om de eigen geaardheid van de drie media (dia, film, video)
aan te wijzen. Omwille van het informatieve karakter was er geen kwalitatieve preselectie.
o Fred Vandaele werd door Jan Vercruysse gevraagd om de films te projecteren tijdens het
event, omdat hij over twee Bauer 16 mm filmprojectoren beschikte.
– Krantenartikels:
o VAN DEN BOSSCHE, J.W. Beeldende kunstenaars best in diamontages (artikel De
Standaard 1975).
o VOG., F.D. Danny Matthys bij Els von Honolulu Loringhoven (artikel Vooruit, 27/03/1975).
– Er werd op 18/10/2018 contact opgenomen met de zus van Jan Vercruysse die ARGOS doorverwees
naar Kristien Daem van de Jan Vercruysse Foundation. Deze private stichting werd opgericht in
oktober 2017 en heeft als opdracht de archieven, bibliotheek en het artistiek nalatenschap van Jan
Vercruysse te beheren en te bewaren: https://janvercruyssefoundation.com/. Kristien Daem kon ons
echter geen toegang geven tot de archieven van Jan Vercruysse, omdat deze nog niet geordend en
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geïnventariseerd zijn. Op 12/05/2019 werd opnieuw contact met haar opgenomen, maar de
archieven zijn nog steeds niet toegankelijk. Van zodra dit het geval is, zal er nog verder onderzoek
verricht worden m.b.t. de activiteiten van de galerie Elsa von Honolulu-Loringhoven en de
tentoonstellingen en evenementen met dia, film en video die daar plaatsvonden.
– Interview met Joost Declercq op 16/05/2019: connectie Knokke-Luik via de galerie Elsa von
Honolulu-Loringhoven.

4.

Bevindingen

De galerie Elsa von Honolulu-Loringhoven heeft tijdens haar korte bestaan drie belangrijke
tentoonstellingen georganiseerd met betrekking tot film en video, waarvan het driedaagse evenement
“Kunst als film” als belangrijkste wordt beschouwd. In een artikel in het internationale tijdschrift Studio
International van mei/juni 1976 met de titel “Some notes on video art in Belgium” plaatst Jan Debbaut
dit evenement bij de vier belangrijkste videomanifestaties die in België werden georganiseerd, naast de
Triënnale van Brugge, ‘Artists’ Videotapes’ (Palais des Beaux-Arts, Brussel) en de ‘CAYC Fifth
International Open Encounter on Video’ (ICC, Antwerpen). Deze verwijzing komt ook regelmatig terug in
andere bronnen en literatuur omtrent dit onderwerp. De galerie van Jan Vercruysse zou daarnaast ook
een belangrijke schakel geweest zijn tussen een aantal Luikse kunstenaars en het kunstcircuit in
Vlaanderen (bv. Knokke).

5.

Bronnen
–

ELSA VON HONOLULU-LORINGHOVEN-GALERIE CAP & relations: Courtois, Lennep, Lizène, Nyst,
Ransonnet, Van Es. Gent: Vanmelle, 1974.
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Rapport onderzoek VMHK
Onderzoeker: Erien Withouck
Archief: SMAK, Gent
1.

Situering

Het VMHK (Vereniging voor het Museum voor Hedendaagse Kunst) bracht maandelijks een bulletin uit met
verslagen van tentoonstellingen, uitstappen en korte artikels over kunstenaars en tentoonstellingen. Het
VMHK richtte overigens het C.I.C. (Cultureel Informatief Centrum) op aan de Kouter 31 in Gent, in de bank van
Parijs. Hier werden onder leiding van Marc de Cock tentoonstellingen georganiseerd.
2.

Overzicht relevante evenementen

Evenementen waar mogelijks video getoond werd:
1972, Videonamiddag (Land Art, Arte Povera, Conceptuele Kunst), Gent
1972, Video-tape voorstelling (MTL), C.I.C., Gent
1973, Leo Copers, C.I.C., Gent
1974, Project ’74, Keulen
1975, Kunst Als Film, Elsa von Honolulu Loringhoven, Gent
1975, MASS MOVING project ‘94
1977, Two rooms reverse – Video delay: Dan Graham, C.I.C., Gent
1978, Gary Bigot, C.I.C., Gent
1978, Drie videofilms in kleur van Nam June Paik, C.I.C., Gent
1979, Barbara & Michael Leisgen, C.I.C., Gent
1979, Galerie Vega te gast in C.I.C., Gent

3.

Onderzocht Materiaal

-

03/1972 Maandelijks Bulletin VMHK
● 11/3/1972, Doorlopende Video Namiddag (Land Art, Arte Povera, Conceptuele Kunst) (zie
bijlage 1)
11/1972 Maandelijks Bulletin VMHK
● 14/12/1972, Om 20h organiseert de VMHK een video-tape voorstelling in samenwerking met
de gallerij MTL in Brussel. Dit vind plaats in het Paleis voor Schone Kunsten té brussel, ter
gelegenheid van een ‘Gentse Week’
10/1973 Maandelijks Bulletin VMHK
● 6/10/1972, het Jeugd en Plastische kunst brengt in samenwerking met het VMHK een
tentoonstelling van het werk van de ‘ideeënkunstenaar” Loe Copers.
02/1974 Maandelijks Bulletin VMHK
● 21/6/1974, de Derde Triënnale waarvoor 40 artiesten werden verkozen.
03/1974 Maandelijks Bulletin VMHK
● Artikel: Karl Geirlandt aangesteld tot directeur generaal van de vereniging voor
Tentoonstellingen van het Paleis voor Schone Kunsten te Brussel
30/03 huldebetoon aan Geirlandt en receptie
● 15/03/1974, Duitse Experiementele films in de Zwarte Zaal van de academie. (met o.a.
Joseph Beuys, K.P. Bremer, Hödiscke, W. Kahnen, W. Vostell)
05/1974 Maandelijks Bulletin VMHK
● PROJECT ’74 (uitstap gepland op 13 en 14 Juli 1974) Artikel over de tentoonstelling.
● 15/06/174, tentoonstelling Coming People in het C.I.C., Gent. Met o.a. Bernard Queeckers
11/1974 Maandelijks Bulletin VMHK
● 19/11/1974 (t.e.m. 7/12/1974) tentoonstelling 50/04 in het C.I.C., Gent; fotografische
werken en een diaprojectie.
● Artikel: Vijfde Internationale Competitie van de Experimentele Film
03/1975 Maandelijks Bulletin VMHK
● Artikel: “Kunst als film”, Elsa Von Honolulu Loringhoven, Gent

-

-

-

-

-

-

●

-

-

-

-

-

-

-

4.

Artikel: “Over Video Kunst”, van Baudson (oorspronkelijk verschenen in +/-0) in context van
de tentoonstelling “Artist Video Tapes” in PVSK Brussel
● Artikel: “Een andere opinie over Video-Art”, Dirk Lauwaert (oorspronkelijk verschenen in
Kunst & Kultuur)
08/1975 Maandelijks Bulletin VMHK
● Artikel: “Mass Moving, Project ‘94”.
● Artikel: “Yves de Smet: Excercises”
● Artikel: “Omtrent Nam June Paik”
05/1977 Maandelijks Bulletin VMHK
● 27/3/1977 Two Rooms Reverse, Dan Graham in het Museum van Hedendaagse Kunst te Gent
● Artikel: “Betreffende Dan Graham
10/1977 Maandelijks Bulletin VMHK
● Artikel: “Twee Feministen: Hanneke Dantuma (sociologe) en Marlite Halbertsma
(kunsthistorica)” (oorspronkelijk gepubliceerd in Museumjournaal 5, 1977)
● Artikel: “Knokke Heist: Filip Francis & Jacques-Louis Nyst” omtrent tentoonstelling
10/12/1977-8/01/1978
01/1978 Maandelijks Bulletin VMHK
● 27/01/1978, tentoonstelling Gary Bigot in C.I.C., Gent
02/1978 Maandelijks Bulletin VMHK
● 10/03/1978, Tentoonstelling Danny Matthys in C.I.C., Gent. Met artikel van Alexander van
Gravenstein, conservator van het Bonnefantenmuseum, omtrent tentoonstelling Danny
Matthys.
08/1978 Maandelijks Bulletin VMHK
● 22-23/08/1978, Videoweekend: Nam June Paik, drie videofilms in kleur: Suite 212, Global
Groove en A Tribute to John Cage.
02/1979 Maandelijks Bulletin VMHK
● 7/03/1979, Tentoonstelling Barbara & Michel Leisgen, C.I.C., Gent
09/1979 Maandelijks Bulletin VMHK
● 21/09/1979, Galerie VEGA te gast in C.I.C., Gent
10/1979 Maandelijks Bulletin VMHK
● 2/11/1979, Filmavond in Museum van Hedendaagse Kunst te Gent, gëorganiseerd door
Jeugd & Plastische Kunst. Met o.a. La Pluie (Broodthaers), Ausfegen (Böttcher over Beuys) en
Office Baroque (Convents & Steylaerts over Gordon Matta-Clark)
● Artikel: “Zevende Kunstmarkt te Brussel” met o.a. Galerie D en Galerie Vega
08/1978 Maandelijks Bulletin VMHK
● 22-23/08/1978, Videoweekend: Nam June Paik, drie videofilms in kleur: Suite 212, Global
Groove en A Tribute to John Cage.

Bevindingen

Uit onderzoek en interviews met zowel Marc de Cock als Rom Bohez blijkt dat video langzaamaan zijn intrede
maakt in Gent in de jaren 70. Buiten de tentoonstellingen van Elsa Von Honolulu-Loringhoven, waarvoor wordt
verwezen naar het rapport over Elsa von Honolulu-Loringhoven, werden slechts enkele evenementen
georganiseerd in Gent. Bij het VMHK werden de eerste video’s getoont in context van een tentoonstelling over
Land Art, Arte Povera en Conceptuele Kunst in 1972. Ook MTL organiseerde er in hetzelfde jaar een
video-namiddag. Welke tapes precies getoond werden is nog niet duidelijk, maar dit is een onderzoeksspoor
die we in de toekomst zullen verder zetten.
Nam June Paik en Dan Graham stonden ook op het programma van het VMHK. Dan Graham stelde hier
tentoon twee jaar na zijn tentoonstelling in het ICC. Uit het interview met Marc de Cock blijkt dat er
uitwisseling was tussen Gent en Antwerpen, als beide programma’s vergeleken worden met elkaar zien we
vele namen terugkeren. Uit het interview met Rom Bohez blijkt dat er meer video werd getoond in de jaren 80
en uit het programma blijkt dat er in de jaren 70 aanzienlijk minder video werd getoont dan in het ICC. Ook
kunnen we hieruit afleiden dat er meer internationale kunstenaars tentoon stelden dan Belgische kunstenaars.
Er werden verder ook films tentoongesteld van o.a. Bernard Queeckers & Yves de Smet.

Rapport onderzoek Knokke
Onderzoeker: Sofie Ruysseveldt
Datum: 7/02/2019 (interview met Anne-Marie Rona), 26/02/2019 (gesprek met Xavier García Bardón),
16/052019 (interview met Joost Declercq)

1.

EXPRMNTL

EXPRMNTL was een internationaal festival voor experimentele film. Jacques Ledoux, conservator van
het Koninklijk Belgisch Filmarchief in Brussel, was de bedenker en organisator van het festival dat
telkens plaatsvond tussen kerst en nieuwjaar in een leegstaand casino te Knokke. Tussen 1949 en 1974
waren er vijf edities. EXPRMNTL wordt gezien als een belangrijke evenement voor de experimentele
film, omdat het een van de weinige plekken was waar avant-gardefilmmakers elkaar ontmoetten. Op die
manier konden er connecties worden gelegd tussen de verschillende experimentele bewegingen. Op het
festival werden niet enkel films vertoond, maar vonden ook happenings en performances plaats.
1

In het kader van het onderzoeksproject is vooral de vijfde en tevens laatste editie (1974) belangrijk,
omdat toen een videosectie werd ingericht in de marge van de competitie. Flor Bex, de directeur van
het Internationaal Cultureel Centrum (ICC) in Antwerpen, was niet de curator maar had een adviserende
rol in het videoprogramma. Het was uiteindelijk Gerald O'Grady, oprichter van Media Study Buffalo New
York, die het videoprogramma voor EXPRMNTL 5 maakte. Ledoux contacteerde eerst Don Foresta met
de vraag of hij het videoprogramma op zich wilde nemen en vervolgens bracht Foresta Ledoux in
2
contact met O'Grady . Het nieuwe medium video was niet alleen een opportuniteit voor de
organisatoren van EXPRMNTL, maar ze vormde tegelijk ook een bedreiging voor de praktijk van de
experimentele cinema en het festival zelf: heel wat avant-gardefilmmakers schakelden over naar de
nieuwe technologie, omdat deze beter aansloot bij sommige van hun projecten. In dit opzicht is het
interessant om de link tussen experimentele cinema en kunstenaarsfilm en –video te leggen, maar dit
zou ons in het kader van het onderzoeksproject te ver leiden. Daarom werd onder leiding van professor
Katarzyna Ruchel-Stockmans (VUB) een thesisstudent gezocht die dit onderwerp verder zal
onderzoeken: Liesbeth Duvekot. Ook werd met CINEMATEK een partnerovereenkomst afgesloten
waarin zij zich engageren om verder onderzoek hierover te faciliteren en toegang te verlenen tot het
archieffonds over EXPRMNTL 5 in 1974 in het kader van het onderzoek dat Liesbeth Duvekot uitvoert
voor haar masterscriptie. Daarnaast werd ook contact gelegd met Xavier García Bardón, die zich in deze
materie heeft gespecialiseerd om hierover met hem verder samen te werken in de volgende fasen van
het onderzoeksproject.
De afdeling video te Knokke had als voornaamste doelstelling cineasten en andere kunstenaars de
nieuwe uitdrukkingsvorm en techniek te laten ontdekken en bestond uit drie delen:
1
2

Het is ook tijdens deze editie dat de videopionier Nam June Paik zijn legendarische performance TV Buddha opvoert.
Interview Liesbeth Duvekot met Don Forest via Skype op 22 mei 2019.
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1. een selectie banden die een exploratie wou zijn van de videotaal;
2. volledige installaties;
3. ruimtelijke omgevingen en live-shows, ter plaatse verwezenlijkt door een groep belangrijke
Amerikaanse en Canadese kunstenaars: Jean-Paul Boyer, Peter Campus, Wendy Clarke, Ed
Emshwiller, Nam June Paik, Woody en Steina Vasulka, Walter Wright; deze spektakel-spelen waren
evenveel gelegenheden om deel te nemen in de avant-garde experimenten van de artistieke
technologie.
‘Experimentele video’ werd ingericht met de hulp van het Ministerie van Opvoeding, van de R.T.B. en de
B.R.T. en van het Media Center van de State University van New York te Buffalo. Technische bijstand
werd door de volgende firma’s en instellingen verleend: American Library, Akaï Levant, Arfo, Cinama,
Cobar-Barco, ICC, Inelco, I.T.A., K.U.L., Ministerie van Nationale Opvoeding en Nederlandse Cultuur,
Prolux, Revox Belgium, R.T.C.-R.T.B. Liège, S.A.I.T., Studio Herman Teirlinck, SYMA.
Op een document uit het Koninklijk Belgisch Filmarchief worden de volgende verantwoordelijken
vermeld voor de ‘Experimentele video’ tentoonstelling: Danielle Nicolas (programmatie), Liliane Recht
(sekretariaat) en Kit Galloway (techniek).

2.

Overzicht relevante evenementen en tentoonstellingen met film & video in Knokke

– Juli 1973 (Galerie Hedendaags, Knokke): “CAP 2”, georganiseerd door Galerie Les Contemporains
Genval: Pierre Courtois, Michel Gehain, Gilbert Herreyns, Pal Horvath, Jacques Lennep, Jacques
Louis Nyst – niet zeker of hier video werd getoond.
– 7-30 september 1974 (Galerie Hedendaags, Knokke): “Progressionen 2”: zelfde deelnemers als
“Progressionen 1” met uitzondering van Bartz, Eins, Lundberg, Lohaus, Muntadas, Marroquin,
Neur, Pick, Schweizer, Stavenhagen, Stembera, Schwind en met Pierre Hubert, Jacques Lennep en
Yves De Smet die aan de lijst van deelnemende kunstenaars worden toegevoegd [Progressionen 1:
foto - film - dias - zeichnung", 29 juni - 21 juli 1974, Moltkestr. 27 Köln: R. de Boek, J. Charlier, J.
Lennep, J. Lizène, J. Nyst, Y. De Smet -> geen video getoond].
– 25 december 1974 – 2 januari 1975 (Casino Knokke): “EXPRMNTL 5”
•
Programmatie Video Environments (dagelijks):
o Peter Campus (première)
o Nam June Paik
o Walter Wright
o Wendy Clarke
o Jean-Paul Foyer
o Woody & Steina Vasulka
o Ed Emschwiller
•
Programmatie Videotapes:
o 26 – 27 – 30 – 31 december 1974:
! Ed Emschwiller:
• “Scapes-Mates”
• “Crossings and Meetings”
o 28 – 29 december 1974:
! Woody and Steina Vasulka: new video work 1974
! Nam June Paik:
• “Boston Symphonie Experiment”
• “Suite 212”: produced at WNET TVLab in New York –
wereldpremière in Knokke & introductie door de
kunstenaar
! Ed Emschwiller:
• “Scape-Mates”
• “Crossings and Meetings”
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o

o

o
o

o

o

29 december 1974: Video / Peter Weibel / Video tapes and video actions
! “Epistemic Videology (I) – 1974, 5’
! “Video- and Tele-Works” – 1969-1972, 20’
! “Investigation of Identity” – 1973, 10’
! “COMmunICation” – 1974, 15’
! “Timeblood” – 1972/74, 5-10’
30 december 1974:
! Gerald Minkoff:
• “Six Pieces” – 1971/1974, kleur, 30’
1. Changes
2. Collage
3. Camera
4. Pattern/Modèle
5. Voyages 73/74
6. Music for T.V.
• “Chalk Walk” – 1974, kleur, 10’
• “Rainbow + And -” – 1973, z/w, 18’
• “Chulk Wulk” – 1974, z/w, 10’ (première présentation à
Knokke pour EXPRMNTL 5)
• “Looking for” – 1974, z/w, 10’ (première présentation à
Knokke pour EXPRMNTL 5)
! Muriel Olesen:
• “Basic Music (sic)” – 1974, kleur, 10’
• “Rubber Bands” – 3’
• “Sweater Dog ou Sweeter Dog” – 3’
• “Seriously Sophisticated Greetings” – 4’
31 december 1974:
! Jean Otth: “LIMITE E” – 1973, 11’
Programmatie Videotapes 1:
! Eric Siegel: “Einstein” (7’)
! Wolfgang Stoerchle: “Selection” (30’)
! Peter Campus: “Three Transitions” (8’)
! Woody & Steina Vasulka: “Golden Voyage” (27’)
! Sami Klein & Lee Kaminski: “Dance Hole” (8’)
! Jean-Pierre Boyer: “Analogue” (10’)
! William Roarty: “Passage” (12’)
! Skip Sweeney: “Jona’s Favorite” (8’)
! Eric Somers: “Stillpoint” (10’)
! Ros Barron: “Zone” (10’)
Programmatie Videotapes 2:
! David Cort: “Selected Works” (17’)
! Stephen Beck & Jordan Belson: “Cycles” (9’)
! Robert Zagone & Jo Ann Kyger: “Descartes” (10’)
! Robert Zagone: Ace of Cups’ (5’)
! Rudi Stern: “Raga” (15’)
! Peter Crown & Bill + Louise Etra: “Heartbeat (3’)
! Bill & Louise Etra: “POP 11-10” (7’)
! Ed Emschwiller: “Crossings and Meetings” (23’)
! Ernest Gusella: “Equilateral Orgasms” (30’)
Programmatie Videotapes 3:
! Stephen Beck: “Conception” (5’)
! William Gwin: “Irving Bridge” (45’)
! Phillip K. Perlman: “Food Tape” (10’)
! Peter Campus: “R G B” (8’)
! Dimitri Devyatkin: “Video Tunnel’ (9’)
! Tom Dewitt: “Fall” (19’)
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! Hermine Freed: “360° Number One” (9’)
! Skip Sweeney: “Slow Mo” (5’)
! Don Hallock: “My Father” (6’)
! Steina Vasulka: “Let It Be” (4’)
o Programmatie Videotapes 4:
! David Hall: “This is a Video Monitor”
! Maurizio Nanucci: “This missing poem is the poem” (16’)
! Peter Weibel: “Solution of phantasy” (5’)
! Alberto Pirelli: “Riconoscere il Riconoscimento” (22’)
! René Bauermeister: “Support/Surface”
! Janos Urban: “Cross-Talks/La Patinoire” (35’/10’)
o Op verzoek was het mogelijk om de videotapes uit de hogervermelde
programma’s opnieuw te vertonen. Ook banden die niet geselecteerd waren
voor het programma konden vertoond worden (hiervoor was er een lijst
beschikbaar aan de ingang van de tentoonstelling).
o Tot op heden hebben we nog geen namen van Belgische videasten
teruggevonden, maar in een verslag van de Groupe CAP van 6 januari 1975
staat dat een compilatie van de groep op het festival werd gepresenteerd
dankzij Annie Lummerzheim (Radio-Télévision- Culture – R.T.B. Liège).
– 1974 (Actual Art Gallery, Knokke): Gary Bigot (niet zeker of hier video werd getoond).
– 10 december 1977 – 7 januari 1978 (galerie Raf Declercq, Knokke): “Dialoog F. Francis en J.L.
Nyst” (geen video).
– 1977 (galerie Raf Declercq, Knokke): video-performance “Danny Matthys” ten huize van Raf
Declercq.
– 1977: “Videodagen Knokke” – Deelnemende kunstenaars: Frank Van Herck , … .
– 1977 (Actual Art Gallery, Knokke): “A black sculpture” – Daniel Dewaele: geen video?

– 17 maart – 28 april 1978 (Actual Art Gallery, Knokke): “L’Art se met à table”: Jean Schwind,
Jacques Louis Nyst, Jacques Lennep, Filip Francis, Daniel Dewaele, Jacques Charlier, L. Bonehill –
voorstelling / performance Jacques Charlier op de vernissage (17 maart om 22u) video doorlopend.
Video en performance.
– 19 maart (galerie Raf Declercq, Knokke): video-art avond in het kader van “Zeven in een”.

3.

Onderzocht materiaal

Via literatuur- en archiefonderzoek werd slechts sporadisch informatie teruggevonden over
evenementen en tentoonstellingen met film en video in Knokke. Op 7/02/2019 werd Anne-Marie Rona
geïnterviewd, de dochter van Elisabeth Rona die een galerie had in Knokke in de jaren zeventig. Ook
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werd Robert Van Antwerpen gecontacteerd op 7/06/2019. Hij baatte het filiaal ‘Galerie Hedendaags’
(Knokke) van de ‘Galerie Les Contemporains’ (Genval) uit, maar tot op heden hebben we hem nog niet
kunnen bereiken. Daarnaast werd op 16/05/2019 ook een interview afgenomen van Joost Declercq,
zoon van Raf Declercq die eveneens een galerie had in Knokke in de jaren zeventig. In de volgende fase
van het onderzoeksproject zal nog een interview ingepland worden met de kunstenaar Daniel Dewaele
die de scene in Knokke goed kent. Hopelijk kunnen hiermee de laatste onduidelijkheden opgehelderd
worden.

4.

Bevindingen

In Knokke werden drie galerieën teruggevonden die een aantal evenementen en tentoonstellingen met
film en video hebben georganiseerd in de jaren zeventig.
Gedurende twee decennia gaf Elisabeth Rona (1906-1985) jonge innovatieve kunstenaars een platform
via Galerie Les Contemporains. Deze galerie was gehuisvest in een futuristische betonnen woning aan
het meer van Genval, nabij Brussel. Daarnaast had de galerie ook een filiaal in Knokke: Galerie
Hedendaags. Hier werden vanaf 1968 in de zomer tentoonstellingen georganiseerd. Het filiaal werd
uitgebaat door Robert Van Antwerpen. Elisabeth Rona gaf samen met haar twee kinderen, Stéphane en
Anne-Marie, ook het Franstalige tijdschrift +–0, revue d’art contemporain uit.
Ook in de galerie Raf Declercq (Lippenslaan 159, Knokke) vonden een aantal evenementen met
video/film plaats waaronder een video-art avond in het kader van “Zeven in een” (een initiatief van
kunstkroeg ‘De Kobbe”, de voorloper van het huidige Cultuurcentrum Scharpoord?). De galerie had ook
tentoonstellingen met o.a. videowerk van Danny Matthys. Het materiaal voor de vertoning van de
3
video’s werd geleend van het ICC in Antwerpen en bij Frans Tillemans (een verkoper van TV’s in
Knokke). De video-installatie “Zeedijk Knokke-Heist” (1973-1974) van Danny Matthys werd trouwens
gefilmd in Knokke met een technische ploeg van het ICC (Continental Video vzw/Chris Goyvaerts) en
met materiaal dat gehuurd werd bij LUVOX (Lu Van Orshoven). Danny Matthys zou in november 1974
ook tentoongesteld hebben in Plan Gallery (Saint James Residence – Kustlaan 80, 8300 Knokke), maar
het is niet duidelijk of hier video-installaties van hem werden getoond. Er werd ook geen andere
informatie over Galerij Plan in Knokke teruggevonden in publicaties of archiefdocumenten.
Daarnaast wordt ‘Actual Art Gallery’ (Lippenslaan 91, Knokke) regelmatig vermeld. Eerst werd
aangenomen dat dit een Engelse vertaling was van de ‘Galerie Les Contemporains’ en ‘Galerie
Hedendaags’, maar dit bleek niet te kloppen. Volgens Joost Declercq moet deze galerie in verband
worden gebracht met Luc Bonehill, zelf kunstenaar en uitbater van een restaurant op de Lippenslaan in
Knokke waar tevens een galerie gevestigd was. In 1978 vond hier “L’art se met à table” plaats, een
evenement met video’s in de tafels van het restaurant en een performance van Jacques Charlier.
Het feit dat het filmfestival EXPRMNTL een aantal jaren in Knokke doorging, heeft er zeker voor gezorgd
dat het galeriecircuit en het publiek in Knokke openstond voor de minder traditionele kunstvormen. Ook
valt op dat er vaak tentoonstellingen met kunstenaars uit Luik werden georganiseerd (zie overzicht).
Volgens Joost Declercq verliep deze connectie Knokke-Luik via de galerie Elsa von Honolulu-Loringhoven
in Gent (Jan Vercruysse).

5.

Bronnen

– BARDON, XAVIER GARCIA ‘EXPRMNTL: festival hors normes: Knokke 1963 1967 1974’, in: Revue
belge du cinema, décembre 2012, Numéro 43.
– VERSTRAETEN, MARIANNE ‘EXPRMNTL 5’, in: +-0, janvier 1975, Numéro 7, pp. 25-27.
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Bron: DE DEYNE, L. I.C.C. 1970-1977: een dokumentaire overzichtstentoonstelling. Antwerpen: ICC, 1977 – p.121: ‘bruikleen
hardware aan Galerij De Clerck, Knokke-Heist.
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Rapport onderzoek Mu.ZEE ( voorheen: PMMK)
Onderzoeker: Erien Withouck
Archief: Mu.ZEE
1.

Situering

Het archief van MuZEE bezit deels het archief van het vroegere PMMK onder leiding van Willy Van Den
Bussche. In een artikel in Studio International (Some Notes on Video Art in Belgium, Juni 1976) schreef Jan
Debbaut dat dit een belangrijk centrum was voor video. Na verder onderzoek blijken er slechts twee tapes in
de collectie te zitten: Five Acts on Screen, Mark Verstockt (1974) en The Other Side, Peter Downsborough
(1977).
2.

Overzicht relevante evenementen

Evenementen:
1981, Kunst In/Als Vraag
3.

Onderzocht Materiaal

-

Catalogus Kunst in/als vraag
● Met videowerken van: Leo Copers (studie naar meesters - wenende Mona Lisa, Jacques
Lizène (Peinture sans intérêt), Jacques-Louis Nyst (L’Objet, Le Tombeau des Nazis, Le Robot,
Le Cygne et son Image, Le Paysage, Le Voyage de Christophe Colombus, L'Ombrelle en
Papier)

4.

Bevindingen

Hoewel er in Jan Debbauts artikel verwezen wordt naar PMMK was daar in Mu.ZEE niet veel spoor van terug te
vinden.

Rapport onderzoek Regionaal Archief Brugge
Onderzoeker: Erien Withouck
Archief: Regionaal Archief Brugge
1.

Situering

Het regionaal archief van Brugge bezit het papieren archief van de Derde Triënnale van Brugge in 1974, en
verder ook de jaarlijkse bulletins van Provincie West-Vlaanderen.
2.

Overzicht relevante evenementen

Evenementen:
1974, Derde Triënnale van Brugge, Brugge
3.

Onderzocht Materiaal

-

Jaarlijks Bulletin 1974
● Aangekochte werken bij het PMMK:
9 Sculpturen, Leo Copers, 1974
5 Acts on screen, Mark Verstockt, 1975
(zie bijlage 1)
● Artikel Triënnale van Brugge. Leden van ARFO zorgden voor een permanente video-opname
en weergave gedaan aan de hand van een mobiele studio. Audiovisueel programma
samengesteld door Baudson. (zie bijlage 2)
Triënnale (papieren archief)
● Verschillende thema’s: Lyrisch Abstract, Post-Expressionisme, Pop-Art, Nieuwe Figuratie,
Constructief, Op Art, Surrealisme, Materialisme, Kinetisch, Abstract/figuratief, Conceptual
Art
Zie bijlage voor deelnemende kunstenaars.
(zie bijlage 3)
Jaarlijks Bulletin 1978-1980
● Provincie West-Vlaanderen stelde vanaf 1978 videomateriaal ter beschikking voor gebruik.
Deze organisatie bestaat nog steeds onder de naam van Videocel. In 1980 waren er zes
uitleenposten in Brugge, Ieper, Kortrijk, Tielt, Oostende en Veurne (zie bijlage 4)
Educatief programma BRT 1977
● Educatief programma van de BRT “Eros en Vruchtbaarheid in de Kunst”. Er werden 7
televisieprogramma’s uitgezonden van September- December 1977 (zie bijlage 5)

-

-

-

4.

Bevindingen

Het jaarlijks bulletin bevestigt dat er twee werken aangekocht zijn door de provincie West-Vlaanderen. Verder
zien we ook sporen van een uitleendienst die vanaf 1978 videomateriaal ter beschikking stelde. Uit verder
onderzoek blijkt dat hier weinig documentatie van overblijft. In 1975 stelde het ICC materiaal ter beschikking
aan de culturele dienst van de provincie West-Vlaanderen.

Bijlage 1: Aangekochte werken bij het PMMK

Bijlage 2: Artikel Triënnale van Brugge

Bijlage 3: deelnemende kunstenaars Triënnale Brugge

Bijlage 4: Provincie West-Vlaanderen stelde vanaf 1978 videomateriaal ter beschikking voor gebruik

Bijlage 5: Educatief programma van de BRT

Overig: Hasselt - Namen - Leuven:
Rapport Hasselt: CIAP - Z33/Provinciaal Museum - informatie via mailverkeer en online opzoekingen
Onderzoeker: Dagmar Dirkx
Data:  juni 2019
1.

Situering
Hasselt bevond zich steeds in de periferie van de kunstwereld, ook in de jaren 1970. In 1976 werd
CIAP opgericht als Vereniging voor Culturele Informatie en actuele prentenkabinet, het Provinciaal
Museum (vandaag Z33) startte in 1977.

2.

Contacten en archief
2.1.
E-mailcorrespondentie
- Ludo Raskin, mede-oprichter CIAP in 1976, 27/05/2019:
- Geachte mevrouw Dirkx,... i.v.m. uw vraag omtrent de activiteiten van CIAP omtrent
video en film deel ik u mee dat dit in de werking slechts uitzonderlijk aanbod is
gekomen. Hugo Duchateau heeft in 1980 i n de UFSIA-Antwerpen samen met ir. Loos
een schilderij-programma op een computer geschilderd. Ook de l ezing van Jan
Debbaut is doorgegaan. Wel werd er regelmatig fotowerk getoond. Gegevens
hieromtrent te vinden in het Ciap-archief.
- Erno Vroonen, curator Provinciaal Museum vanaf 1981, 05/06/2019:
- Dear Dagmar Dirkx,
Thanks for your message regarding video in the seventies. Well actually I started to
work for the Provincial Museum in 1981. Having worked in the field of Performance
and Body Art in the late seventies at the KUL in Leuven I was well informed on Video
Art in that period also international. I also met several artists in their studio but
mostly they came from Dutch Limburg, connected to the Jan van Eyck Academie in
Maastricht. For my research I also was frequently in Amsterdam at the Appel
Foundation. Also herei got a lot of input on Land Art, Body Art and Video Art. As for
the video department, I am not sure where you got this information. When I left the
Museum this idea was in a primary state and surely not only linked to Limburg artist
from Belgium. I suppose you know Liliane Vertessen, who could be seen as a pioneer
in the field of new media in Limburg.
2.2.
Archief
- In n°14, +/-0: “Vereniging voor Culturele Informatie en Actueel Prenten Cabinet in Limburg
(C.I.A.P.) : “Au début du cette anné a été fondée à Hasselt dans le Limbourg une association
culturelle visant à jouer le rôle du soutien culturel dans cette région du pays. Selon les
promoteurs qui se veulent très actifs, cette initiative est absolument nécessaire pour pallier à
l'insuffisance du secteur privé. Le C.I.A.P. se donne comme mission d’organiser des
expositions, des conférences, des projections de films et des séances vidéo.
- In de inventaris van het provinciaal museum te Hasselt, komt geen video naar voor in de
jaren 1970. Het is pas vanaf 1980 dat namen als Hugo Duchateau, Bernd Lohaus, Marinus
Boezem, Madelon Hooykaas & Elsa Stansfield of Daniel Dewaele worden vertoond.

3.

Bevindingen
Ondanks de intentie van C.I.A.P. bij de oprichting van om film- en videoprojecties te doen in 1976,
heeft dit volgens de oprichters nooit plaatsgevonden in de jaren 1970. Ook het Provinciaal Museum in
Hasselt, vandaag Z33, begint pas vanaf 1980 te werken met kunstenaars die video vertoonden. Dit is
wel interessant voor verder onderzoek. Een interview stond gepland met Frank Hendrickx, nauw
verwant met veel Limburgse kunstenaars, oprichter van Il Ventuno gallery en kenner van Wout
Vercammen, maar helaas is dit niet kunnen doorgaan voor de afronding van het onderzoek. Dit kan
wel eventueel in een latere fase worden aangevuld. Verder kan ook een klein onderzoek worden
gedaan naar de verzamelaar Jeurissen, waarvan Jan Debbaut melding maakt in zijn interview.

Namen: +/-0, interview Marc Borgers
Onderzoeker: Dagmar Dirkx
Data: 26/11/2018; 29/1/2019
1.

Situering
Namen was geen sleutelplek voor Belgische kunstenaarsfilm- en video, maar vormde toch het toneel
van een aantal evenementen omtrent deze nieuwe media. Hieronder vindt u daarvan een
opsomming.

2.

Onderzocht materiaal
2.1.
+/-0:
- Artikel Groupe RUPTZ: Marc Borgers + Jean-Louis Sbille + Anne-Frère + Charles Hanon (?) “pratiquent l’art vidéo. En juillet 1975, un offset en noir et gris, très ambiguë est exposée à la
Galerie Détour de Jambes où la première manifestation du groupe a eu lieu le 23 et 24 août.”
- Expérience du présent: documents: plan + explications (1)/télégramme (2)/lettre “mes
tendres” (3) - Panorama d’Eggishorn - Maison de la Culture de Namur (Claude Lorent)
- Item Groupe RUPTZ: Marc Borgers & J-L Sbille (Ruptz) ont montré du 1er au 7 juin les résidus
et témonies de trois expériences vidéo-conceptuelles. La première a eu lieu au PBA, Charleroi
20/3/76 (“Pourquoi”) La seconde à l’ULB pendant la “Journée Vidéo” au 30/3 (“Nature
morte”) Le 3e à l’Improviste dans le courant au mois de mai à Jambes: le mot “ART” s’ajoute
aux ombres quotidiens de la place Communale. Durée de l’expérience: 3 heures. Documents,
témoin et vidéo tapes ont été montré à “Détour”, Jambes (Namur)
- Aide au Super 8: “Le Centre National de Création et Diffusion Super 8 a désormais une
antenne à Namur. Cette Antenne Super 8 Namur permit qu’une aide technique prêt de
matériel, dans de pélicule intervention, soit apportée à la réalisation quelque genre que ce
soit fiction, document….” + Festival National du Film Super 8, fin 1977
- 2de Triënnale des artistes de la province de Namur, ook VIDEO toegelaten (1978)
2.2
Interview Marc Borgers:
- Borgers: 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.(...) Ja, het cultureel centrum meer bepaald.
- 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.
2.3 Média 10-10:

Média 10-10 oftewel het Festival du Court-Métrage is een festival voor experimentele film, dat vanaf
1977 ook openstaat voor video. Hieronder is de beknopte geschiedenis van het festival in de jaren 1970, zoals
terug te vinden op hun website:
1972 : Colloque sur « Les problèmes de diffusion, de distribution du court métrage belge ».
Exposition sur « Le cinéma belge d’animation ».
Première du film « Rendez-vous à Bray » d’André DELVAUX
1973 : Projection de films muets : « La perle » de Monsieur le Comte d’URSEL, « Train de
plaisir » et « Histoire de soldat inconnu » de Henri STORCK, avec accompagnement
d’orchestre comme à l’époque.
1974 : Pas de Média 10-10
1975 : Ouverture au super 8 : Projection de programmes de l’Entente des Clubs de Cinéastes
francophones de Belgique et du Centre National super 8.
1976 : Pas de Média 10-10
1977 : Ouverture à la vidéo : section information de produits vidéo des écoles, des T.V.
Communautaires et des groupes de vidéo-art.

Expositions d’affiches de cinéma (collection DELOGE). Projection d’anciennes actualités Belgavox et de
bandes de lancement film (collection DELOGE)
1978 : Pas de Média 10-10 > F.I.F.E.F.
1979 : Projection d’une sélection de courts métrages du Festival de Lille.
Exposition « Hommage à Raoul SERVAIS ».
Rétrospective Charles DEKEUKELAIRE.
1980 : Pas de Média 10-10 > FESPACO
1981 : Pas de Média 10-10.
De lijst met namen van Belgische kunstenaars is redelijk lang, maar het gaat hier voornamelijk over Super
8-films of werken in 16mm die meer gelinkt zijn aan een cinematografische taal, zodat ze buiten de scope van
dit onderzoeksproject vallen. Toch zou het interessant zijn om hier in de toekomst verder onderzoek aan te
wijden, meer bepaald naar de verhouding tussen video en experimentele film, animatie en documentaire.
Hieronder worden enkele fictiewerken aangeduid als aanzet:
-

Peter Greenaway, “A WalkThrough H”, fictie, 45min., 1978
Patrick Van Antwerpen, “Le Banc”, fictie, 9min.,1972
Jacques Bougnet, “le Battant cloche”, fictie, 13min., 1979
Marc Levie, “La belle endormie”, fictie, 11min., 1978
Marc Levie, “Bruxelles d’enfer”, fictie, 21min.,1978
Peter Greenaway, “Dear Phone”, fictie, 17min.,1977
Luk Gubbels en Armand De Hesselle, “Deportatie”, fictie, 14min.,1979
Herman Bravo, “Un doute peint en bleu”, fictie, 17min., 1979

3.

Bevindingen

Groupe Ruptz, met Marc Borgers en Jean-Louis Sbille, staat als enig Naams collectief stevig op de
kaart van de Belgische kunstenaarsfilm en -video. Toch organiseerde vooral de Provincie namen
verschillende keren alternatieve festivals zoals het “Antenne Super 8 Namur” of “Média 10-10”. Ook
was er de mogelijkheid om video-apparatuur uit te lenen bij het cultureel centrum. Het alternatieve
cultuurcentrum “Piconette à Namur” was tevens een plek voor alternatieve film en performances.
Verder onderzoek zou hier meer uit kunnen halen, al zal dit waarschijnlijk vooral beperkt blijven tot
het veld van de experimentele cinema.

Leuven: Mailverkeer LIMEL, bronnen- en literatuuronderzoek
Onderzoeker: Dagmar Dirkx
Data: mailverkeer maart 2019
1.

Situering en bevindingen
Wegens tijdsgebrek is het ons niet meer gelukt om de rol van Leuven te onderzoeken binnen de jonge
Belgische kunstenaarsfilm- en video in de jaren 1970. Hoe dan ook kwamen in het literatuur- en
bronnenonderzoek naar boven dat de audiovisuele dienst van de K.U.L. in de jaren 1970 begon met
het ter beschikking stellen van video-apparatuur - zowel voor kunstenaars als amateurs of studenten.
Johan Van Heddegem, nu nog steeds verbonden aan LIMEL (Leuvens Instituut Media En Leren), was
één van de oprichters Helaas gaan de eigenlijke archieven van LIMEL niet terug tot in deze periode en
zal een interview meer helderheid hierin brengen. (e-mailcorrespondentie LIMEL) en stond ook mee
aan de wieg van De Nieuwe Workshop in Brussel, samen met Frank Vranckx, die eveneens aan de
AV-dienst van de K.U.L. actief was. Johan Van Heddegem was ook spreker tijdens de Open Encounter
on Video dat in 1976 in het ICC plaatsvond, waarin hij het vooral over de technische kant had van
video in musea. Hieronder vindt u een oplijsting uit een aantal verschillende bronnen met referenties
aan Leuvense producties. Het is pas vanaf de jaren 1980 dat deze producties, in samenwerking met
‘Nervoso’ of STUC (nu STUK), werkelijk van belang worden.

2.

Onderzocht materiaal:
2.1.
Artistic Flemish Audiovisual Productions (ARGOS)
- Walter Verdin, “Grasgroen-bericht”, 1978
- Artikel: “Video in Belgium. Two Generations of Belgian Video-makers”, by Greta Van
Broeckhoven: “...”The Nieuwe Workshop”, for its part, is a cultural centre funded by the
Commission flamande de la culture. Thanks to the efforts of Frank Vranckx, this centre offers
a continuous program of video presentations and workshops to introduce the public to video
as an art form. In collaboration with the Katholieke Universiteit Leuven - and as far as its
limited means will permit, the “Nieuwe Workshop” tries to produce the projects of young
Flemish artists to give them a start.”
2.2.
Kunstenaarsmap Frank Vranckx (ARGOS)
- CV: a) realisator voor de Audiovisuele Dienst van de K.U.Leuven: Videoprodukties
gerealiseerd voor verschillende faculteiten en diensten tussen 1974 en 1980 en d)
begeleiding videoatelier Centrum voor Communicatiewetenschappen, K.U.Leuven
(1974-1978): ontwerpen, starten en begeleiding van de videoworkshop, ‘t Stuc, Leuven
(1979-1981)
- “Projekt Video Akt” in ' ’t Stuc’ (1979)
- “Make your own videoprogram with…” een video-environment door Joel F. Criftan
(pseudoniem Vranckx), Stuc Leuven (1977)

Rapport onderzoek CAYC
Onderzoeker: Erien Withouck
Archief: ICC in M HKA
1.

Situering

Centro de Arte y Comunicación, opgericht door Jorge Glusberg (°1932-2012), was een centrum voor
mediakunst gevestigd in Buenos Aires. Glusberg’s vriendschap met Flor Bex, toenmalige directeur van het ICC,
zorgde voor een vruchtbare samenwerking. Het ICC was in 1976 gastheer, in samenwerking met CAYC, van de
vijfde internationale Open Encounter. Dit evenement, geïnitieerd door Glusberg, maakte deel uit van een
platform. Dat platform trachtte een open uitwisseling van kennis en gebruik van video aan te moedigen alsook
een kans en de technische middelen te bieden aan internationale video kunstenaars om hun werk te
presenteren. Eerdere edities van dit festival vonden plaats in Parijs, Ferrera en Buenos Aires. Glusberg nodigde
in datzelfde jaar Bex uit om de tentoonstelling ‘Aspecten van de Belgische Hedendaagse Kunst’ in Buenos Aires
te presenteren, hier werd ook Belgische video getoond. Deze tentoonstelling reisde naar Buenos Aires, Caracas
en Antwerpen in het ICC.

2.

Overzicht relevante evenementen

Open Encounters:
1974, ICA, London
1975, Espace Cardin, Paris
1975, Gallery of Modern Art, Ferrera
1975, CAYC, Buenos Aires
1976, ICC, Antwerp
1976, Museum of Contemporary Art (Sofia Imbert), Caracas
1977, Foundation Jean Miro, Barcelona
1977, Continental Gallery, Lima
1977, Carrillo Gil Museum, Mexico
1978, Sogetsu Art Centre, Tokyo
Andere:
1975, Aspecten van de Belgische Hedendaagse Kunst in België, Buenos Aires, Caracas & Antwerpen
3.

Onderzocht Materiaal

-

Artikel: International Open Encounters on Video: The Role of Art and Communication Centre (CAYC) in
Buenos Aires in International Video Art Networks during the 1970’s, Katherine Cytlak in Early Video
Art and Experimental Film Networks (137-145).

-

4-5/12/1974 First open Encounter on Video, London
● Flyer praktische info (zie bijlage 1)
19-25/2/1975 Second open Encounter on Video, Paris
● Uitnodiging (zie bijlage 2)
● Catalogus Open Encounter (zie bijlage 3)
Belgische kunstenaars: Groupe CAP, Jacques Lizène, Hubert Van Es
● Briefwisseling Glusberg – Flor Bex, uitnodiging om deel te nemen (bijlage 4)
25-26/5/1975 Third open Encounter on Video, Ferrera
● Persmededeling (zie bijlage 5)
Belgische kunstenaars: Artworker Foundation, Eduard Bal, Leo Copers, Pierre Courtois, Lili
Dujouri, Jacques Evrard, Filip Francis, Group CAP, Jacques Lizène, Danny Matthys, Guy Mees,
Jacques Louis Nyst, Hubert Van Ex, Mark Verstockt
Panelleden: Florent Bex, Claude Devos, Jacques Lennep
31/10/1975-7/11/1975 Fourth open Encounter on Video, Buenos Aires
● Brochure (zie bijlage 6)
10/11/75 Lezing door Flor Bex
Cassettes worden bijgehouden in de videotheek van CAYC

-

-

-

●

-

-

-

-

4.

Brochure (zie bijlage 7)
Belgische kunstenaars: Flor Bex, Claude Degueldre, Hugo Duchateau, Leo Copers, Jacques
Lennep, Jacques Lizène, Danny Matthys, Jacques-Louis Nyst, Pierre Courtois, Filip Francis,
Guy Mees, Hubert Van Es, Philippe Van Snick
14-22/2/1976 Fifth open Encounter on Video, Antwerpen
● Document videotapes van Belgische Kunstenaars (zie bijlage 8)
Roger Steylaerts, Chris Goyvaerts, Christine Vandemortele, Hugo Heyrman, Leo Copers,
Claude Degueldre, Guy Mees, Jacques Lennep, Pierre Courtois, Hubert Van Es, Jacques-Louis
Nyst
● Brochure (zie bijlage 9)
● Video in Musea en Culturele Centra (zie bijlage 10): Deze studiedag is vooral bedoeld om 1)
het stafpersoneel van de beoogde instellingen en diensten kennis te laten maken met het
medium video en te leiden tot het werken ermee, 2)een discussie mogelijkheid te creëren
rond de gebruiksmogelijkheden van dit medium in musea en culturele centra. In de
werkzaamheden van deze studiedag maken wij dan ook het onderscheid tussen 1) de
voormiddag die een invitatie voorziet onder de vorm van een viertal bondige uiteenzettingen,
2) de namiddag waar mogelijkheden tot het stellen van vragen en tot debat gehouden wordt.
Speech Jan Debbaut
● Bestek uitrusting video encounter: “17 trinitons, 2 Z/W monitors, 2 beamers, 11
controlemonitors, 9 U-Matic players, 1 U-Matic recorder, 1 Open Reel American Standard, 1
Open Reel European Standard
● Brief LUVOX (zie bijlage 11)
● Jaarverslag 1976: 2600 geïnteresseerden wonen de videodagen bij
15/-30/01/1977 Sixth open Encounter on Video, Caracas
● Brochure (bijlage 12)
Belgische kunstenaars: Leo Copers, Pierre Courtois, Claude Degueldre, Edith Dewitt, Hugo
Duchateau, Lili Dujourie, Filip Francis, Group CAP, Groupe Video Insas, Jacques Lennep,
Danny Matthys, Guy Mees, Ludo Mich, Jacques-Louis Nyst, Hubert Van Es, Philippe van Snick
Eighth open Encounter on Video, Lima
● Brochure (zie bijlage 13), uit catalogus Filip Francis
Belgische kunstenaars: Leo Copers, Lili Dujourie, Filip Francis, J.L. Nyst, Jacques Lennep, Guy
Mees, Hubert van Es, Philippe van Snick
20/5/1978 Tenth Open Encounter on Video, Tokyo
● Info Open Encounter (zie bijlage 14)
25/4/1975 Aspekten van de Belgische Hedendaagse Videokunst
● Brief van Glusberg aan Flor Bex
Bevestiging opening tentoonstelling (zie bijlage 15)
● Lijst van werken per kunstenaar (zie bijlage 16)
Belgische kunstenaars: Leo Copers, Luc Deleu, Yves de Smet, Filip Francis, Jacques Lennep,
Jacques Lizène (VIDEO), Jacques-Louis Nyst

Bevindingen

Het is duidelijk dat de samenwerking tussen Flor Bex en Jorge Glusberg een grote invloed heeft gehad en de
Belgische kunstenaarsfilm en -video internationaal op de kaart heeft gezet. De Open Encounters zorgden voor
een internationale uitwisseling van videokunst, maar ook kennis over videotheorie en -technieken. Al bij de
tweede Open Encounter in Parijs waren Belgische kunstenaars betrokken. Verder is het belang van de
International Open Encounters opmerkelijk, omdat dit een platform bood voor open discussies over het belang
en de inhoud van videokunst. Ook de tentoonstelling Aspekten van de Actuele Kunst in België, die later naar
Caracas reisde, zorgde voor een internationale herkenning van Belgische kunst.

Bijlage 1

Bijlage 2

Bijlage 3

Bijlage 4

Bijlage 5

Bijlage 6

Bijlage 7

Bijlage 8

Bijlage 9:

Bijlage 10

Bijlage 11

Bijlage 12

Bijlage 13

Bijlage 14

Bijlage 15

Neue Galerie: Onderzoek in archieven te Aken, +/-0, catalogi Neue Galerie
Onderzoeker: Dagmar Dirkx
Data: 20 en 21/3/2019
1.

Situering
De Neue Galerie - vandaag Ludwig Forum - te Aken werd beheerd door de Ludwig-verzamelaars,
maar in de jaren 1970 vooral geleid door curator Wolfgang Becker. Die ontwikkelde al gauw een
interesse in kunstenaarsfilm en -video en legde zo een grote collectie tapes aan de dag in de Neue
Galerie, waaronder zich ook een groot aantal Belgen bevinden.

2.

Onderzocht materiaal
2.1.
Neue Galerie, Aachen
2.1.1.
Materiaal Onderzoek Lou Jonas
Zeer gelijkaardig onderzoeksmateriaal als datgene dat het onderzoeksproject in ARGOS tot
nu toe verzameld heeft. Resultaten te bekijken via: www.videoarchiv-ludwigforum.de
2.1.2.
Interview:
“From the first day (when Becker started to work in the Neue Galerie), I tried to find
connections: what’s going on in Liège? (...) So the first people I met were Guy Jungblut, Yellow
Now, Jacques Charlier, Alain D’Hooghe. The most timid is the one that I consider the most
important video artist, Jacques Louis Nyst. He always said alone and tried his little video
camera. It was not a question of good instrumentation, because nobody had money and
nobody knew which instruments would be usable for what we would like to do. We had heard
about Nam June Paik and we met him at a Festival in Stockhausen, with Wolf Vostell. Vostell
had the first video camera. And when we went to New York, everybody bought a video
camera in New York. Then was the question: how to document it? Then there was Open Reel
and Sony developed U-Matic. Slowly we developed in this house (Neue Galerie) a little room
with the equipment. If anybody would like to show a video tape, we had a monitor which was
a TV-set. And the necessary U-Matic and Open Reel. We never thought we would systemize
this part of the collection. It was a jungle, a new medium: it was like a mirror, that you could
polish or leave untouched.”
“Then I met Flor (Bex) - we met often, also privately and became friends. He himself was
engaged as a video artist (Hubert Van Es) and we laughed about it. By him I met Isy Fiszman,
who was often here and in Düsseldorf. He made some events, evenings with performances.
Panamarenko was engaged.”
“The first exhibitions I made with the Liège-group were not at all concentrated on video. It
showed every medium.”
“Alain D’Hooghe took part in bicycle races and made a series of photographs of it, another
about prostitutes in Lièges.”
“Nyst was the only one focusing really on video, showing it on a small monitor. (...) He was
encouraged by his wife because she (Danièle Nyst) worked at the RTBF Liège. As I understood,
he managed to get the first video-emission on Belgian TV. We here had the same with Gerry
Schum, who got a contact to Wibke from the WDR and she made a series of evenings of the
videos by Gerry Schum. He was a very unhappy man, because he had no financial support. So
he tried to commercialize his system and offered the videos and films for horrendous prices,
trying to make them very precious. The video of Joseph Beuys with a sausage, he offered it for
10.000 Deutsche Marke. So he never succeeded.”
“But I mean the collection of Schum contained at that moment several very interesting artists,
he had explained to them what the medium would do with his work. I remember Gerry Schum
explaining to Jan Dibbets the perspective he would get with a video camera, for his video at
the seaside.”

“Belgien Junge Künstler accompanied another exhibition about Belgian contemporary art in
private collections.”
“He (Alain D’Hooghe) was not a very prominent person who wanted to show that he was the
artist, he preferred to do group work with some good friends. At the occasion of that
exhibitions (Belgien Junge Künstler) he led a group of friends to his car and made a
performance. Instead of oil, gasoline, he used vegetables. It was in the spirit of Panamarenko.
It was not to shock but to amuse the people.”
“In that time I knew very well Manette Repriels and Galerie VEGA, who knew Barbara and
Michael by me, I brought Vostell to her. She on her side, gave me the chance to meet Marthe
Wéry. It would be fun to restore all the things that we did together and to look through the
exhibitions she made. Later, she worked in her private house.”
“Most galleries followed the example of one New York gallery and that was a gallery showing
paintings in the main room and a little room in the back, showing videos. Ileana Sonnabend
was one of the first to do so. And then everybody did so. (..) Even the films of Andy Warhol
had no value in the beginning. (...) Jacques and Manette, in the corner, they had video
playing. (...) We have a very similar case here with a German psychiatrist and collector who
collected videos at the time. We’ve been trying to look for them, but his wife doesn’t even
know what it is about. Ulrike Rosenbach is very interested to know what happened to her
work.”
“A woman artist who made a performance there (in Cirque Divers), the woman was against
the wall and a man threw his knives to her. Katharina Sieverding.”
“(over Continental Video in Junge Belgische Künstler) I think it was a tape that came from Flor
Bex. (...) Maybe it’s still here in the collection.”
“My question was: why am I oriented towards Liège and not towards Maastricht or
Amsterdam? I think it (Dutch Limburg) was a more conservative part of contemporary art.
Gerry Schum was - regarding Germany - a very important figure. Like Ulrike Rosenbach and
Klaus von Boegel in Düsseldorf. Wulf Herzogenrath in the Kölnischer Kunstverein. Nothing in
München. Berlin profited of the D.A.A.D., which gave me the chance to receive several artists
from the U.S.A., like Douglas Davis. He was one of the most important video artists.”
2.2.
-

Catalogi Neue Galerie
Belgien Junge Künstler I (22.11 - 28.12.1975)
- “Eine Führung durch die Ausstellung”:
- (Over Bernd Lohaus): “Ist aber Marthe Wéry, die “echte” Belgierin als
Künstlerin belgischer als Bernd Lohaus? Solche Fragestellungen führen
heute zu keinen Antworten mehr. Beide Künstler bewegen sich in einem
engen internationalen Bezugsfeld abstrakter Malerei und orientieren sich
an keiner Leitfigur der belgischen Kunstgeschichte.”
- “Auch die Arbeiten der Gruppe Mass Moving sind nicht einem Bezugsfeld
zuzuordnen, das belgische Elemente enthält.”
- “Die Aktualität von Anthropologie und Archäologie, ihre ständige Präsens in
den Massenmedien werden in einem bescheiden anmutenden Video-Stück
von Jacques Louis Nyst kommentiert, das eine Folge von Fotos und
Zeichnungen begleitet.”
- “Tatsächlich hat Philippe van Snick den 16mm-Film, der dieser Arbeit als
Basis dient, zufällig gefunden und kann keine näheren Angaben zu ihm
machen.”

-

-

-

-

-

-

(over Jacques Lizène): “Das Stück unserer Ausstellung ist eine
Demonstration, bei der Schrifttafel und Video-Monitor den Künstler
ersetzen. Ein Raum des Museums ist geschlossen, ausserhalb der Tür steht
ein Monitor, ein Video-Band läuft; man hört den Künstler fröhlich rufen,
dauerhaft wiederholen: eins-zwei-drei-vier, eins-zwei-drei-vier,...zehn
Minuten lang in einem dreißig-Minuten Band blendet das Bild auf und zeigt
nicht eines der Bilder im geschlossenen Raum, sondern fährt seinen
Rahmen entlang.”
(over Alain D’hooghe) “Gelungen ist ihm aber 1975, einen Film
herzustellen, der die Fassade einer Lütticher Bar mit der Neonbeschriftung
“Café des Arts d’Avant Garde” zeigt, vor der einige herausfordernd
bekleidete junge Damen, stellvertretend für die KÜnstler, lüsternd flanieren
- untermalt von pathetisch-freudiger Caféhausmusik. Wir zeigen diesen
Film im Rahmen unserer Ausstellung fortlaufend auf einer Spule mit
anderen, die er seit 1973 realisiert hat.”
(over Jacques Charlier): “So hat er in einer Tonkassette und einem Film
einen Arbeitskollegen vorgestellt, der unter dem Phantasienamen “Rocky
Tiger” Elvis Presley nachahmte. “
“Insgesamt ist unsere Ausstellung nicht spektakulär in dem Sinne, dass sie
große, eindrucksvolle Objekte mit Wiedererkennungs- und Aha-Effekten
vorgeführt. Sie ist zeitgenössisch, indem sie Kunstäuserungen in
verschiedenen Medien vorgeführt. Sie enthält die notwendige Portion von
Selbstzweifel, ohne die uns eine Kunstausstellung heute nicht mehr
möglich erscheint. Sie erscheint uns, dem benachbarten Ausländer, dort
belgisch, wo surrealistische Elemente margrittescher Prägung oder
anarchistische Züge eines isolationistischen Künstler-selbstverständnisses
auftreten. Sie ist die erste große Ausstellung zeitgenössischer belgischer
Kunst. Wir werden in den folgenden Jahren weitere durchführen.
Philippe Van Snick
- “10 images extraites du film”
- “10 performations par image”
- “Numerotés de 0 à 9”
Filip Francis
- “Solo for Tumbling Woodblocks”
Jacques Charlier
- “H’art music” 22.11.1975
Alain D’Hooghe
- “Tirages Limites de films 16mm”
- Art - Poubelles
- Prototype Culinaire
- A la manière de Marcel Duchamp
- Sur la route du Tour du Casino
- Les cours de marché à terme de la Bourse de Bruxelles un
an six mois quatorze jours et quelques heures plus tard
- Marcel Duchamp, omnipotent!
- The man in the street
- A l’art d’avant-garde, BAR
- Jacques Louis Nyst
- “L’Objet, 1974”
- “Video-Stücke 74-75” - Production Continental Video
- L’Objet, 10’
- Le tombeau des nains, 2’30”
- Le robot, 1’30”
- Le cygne et son image, 3’
- Le paysage, 40”
- Le voyage de Christophe Colomb, 2’
- Jacques Lizène

-

-

2.3.
-

-

-

“Intervention sur la structure de visite d’une salle de
musée (project vidéo, 1971)”: “L’entrée d’une des salles
du musée est fermée. Sur la porte close est appliquée
l’inscription: “CETTE SALLE EST FERMÉE AU PUBLIC EN
RAISON D’UNE INTERVENTION SUR SA STRUCTURE DE
VISITE” Promenade d’une caméra le long des bords d’une
des peintures exposées à l’intérieur. Dix minutes
d’images enregistrées sur une demi-heure du
déroulement d’une bande-vidéo (réduction). Si vous ne
voyez rien sur l’écran, c’est que vous n’êtes pas là au bon
moment (pendant le passage des dix minutes d’images
enregistrées). Le moniteur tv, avec magnétoscope, est
placé devant l’entrée de la salle fermée. La bande vidéo
se déroule, en permanence, avec en “voix off” un
leitmotiv
scandant
“une-deux,
une-deux,
une-deux-trois-quatre!” pour attirer l’attention du
visiteur. Rien ne se passe sur l’écran. L’écran restant vide,
peut-être le visiteur curieux est-il resté quelques instants
(peut-être même une demi-heure) à attendre l’apparition
des “dix minutes d’images enregistrées” qu’annonçait le
titre...il aura attendu en vain il n’y avait pas d’images
enregistrées. (piège à spectateur).”
Continental Video
- Mark Verstockt, “Five Acts on Screen”
- Hugo Duchateau, “Relations”, (1975)
- Lili Dujourie, “Hommage à..”1972 (1975)
- Michael Druks, “Text Nor3 (drawing)”, (1975)
- Fred Licht, “Psychological Camouflage”, (1975)
- Fabrizio Plessi, “Antwerp Action: Sawing the river
Schelde” (1975)
- Christina Kubisch, “Performance ICC Antwerp 15.5.1975 “Exotica, Ermergeney Sounds, Liquid Piece”
- Jacques Lennep, “Vive la peinture!” (1975)
- Jacques Lennep “Une poussière dans l’oeil” (1975)
- Pierre Courtois, “Le 3ème étage” (1975)
- Guy Mees, “6x4 min.”
- Philippe van Snick, “Scores” (1975)
- Leo Copers, “Over de Mona Lisa” (1975)
- Leo COpers, “9 Sculpturen 70-74 (1975)
- Pierre Courtois, “Nouvelle Décomposition, pièce n.° 346”
- Hubert van Es, “Experiments for autocommunication”
(1975)

+/-0:
November 1975: Neue Galerie, Aken: “Du pop au concept. L’art contemporaire dans les
collections privées belges”: Acconci, Brouwn, Dibbets, Gilbert & George, Dan Graham,
Oppenheim, Wegman....
November 1975:Neue Galerie, Aken: ‘L’art en Belgique”: Charlier, Panamarenko, Nyst, Lizène
Februari 1976: Neue Galerie, Aken: artikel “Deux exposition belges” - Wolfgang Becker - wat
is de hoofdstad van cultuur in België? - over collectionneurs - verschil met Duitsland - situatie
op
universiteiten
van België - Phillipe Van Snick: 16mm perforaties
Charlier/D’Hooghe/Francis/Nyst/Wéry/Lizène- Belgische scene naar andere media
Juni 1976: Neue Galerie, Aken: Magritte: 8 + 16mm naar VIDEO
November 1979: Daniel Dewaele artikel: “Le moniteur vidéo se trouvait à...” (Neue Galerie,
Aken)

3.

Bevindingen
De Neue Galerie in Aken was vooral voor kunstenaars uit Luik een aantrekkelijke pool. Wolfgang
Becker trok op zijn beurt naar Luik om de lokale kunstscene te ontdekken en toonde heel wat werk in
de expositie “Junge Belgische Künstler I” in 1975. Op die manier kwamen ongetwijfeld heel wat tapes
in de huidige collectie van het Ludwig Forum door Belgische kunstenaars. Ook was Becker bevriend
met Flor Bex en Guy Jungblut. Diens Yellow Now toonde immers ook de tentoonstelling Galerie Yellow
Now. Ihre Künstler Im Studio v an 14 januari tot 8 februari 1972 in de Neue Galerie. Vandaag toon het
Ludwig Forum zich bereid voor een gesprek om te bekijken of ze tapes ter beschikking kunnen stellen
voor digitalisering en/of restauratie indien nodig.

Rapport onderzoek Groupe Impact (Lausanne)
Onderzoeker: Sofie Ruysseveldt
Datum: 8/04/2019 (onderzoek archief René Berger in Archives cantonales vaudoises – Chavannes-près-Renens)
9/04/2019 (interview met Jean-Claude Schauenberg – Lausanne)

1.

Situering

Galerie Impact in Lausanne (het Franstalig deel van Zwitserland) werd in mei 1968 opgericht door een groep
jonge kunstenaars: Kurt von Ballmoos, Bertrand Caspar, Archibald Ganslmayer, Pierre Guberan, Mick Muller,
Jacques Dominique Rouiller en Jean-Pierre Tzaud. De galerie was een onafhankelijke kunstruimte, die
openstond voor formele experimenten en een breed gamma aan artistieke expressiemiddelen (als aanvulling
op schilderkunst, beeldhouwkunst, fotografie, dia's en zelfs efemere werken). In juni 1968 sloot een kerngroep
van vrienden die bestond uit Henri Barbier, Jean-Claude Schauenberg en Jean Schreurer zich aan bij de galerie.
Zij hielden zich bezig met schilderkunst, beeldhouwkunst, keramiek, fotografie en glaswerk. Sommige
kunstenaars verlieten de groep na verloop van tijd, terwijl anderen toetraden onder wie Jean Otth en Janos
Urban die een belangrijke rol zullen spelen in de activiteiten van de galerie m.b.t. video. De galerie werd
gefinancierd door de kunstenaars zelf en enkele vrienden. Dit systeem liet de galerie toe om volledig
onafhankelijk te werken, zonder de beperkingen die door commerciële eisen aan de meeste galerijen werden
opgelegd. In september 1968 gaat de eerste groepstentoonstelling door in de galerie. Tussen 1968 en 1978
werden meer dan 65 tentoonstellingen georganiseerd. Parallel aan de tentoonstellingen die in de galerie
doorgingen (8 tot 12 per jaar), organiseerde Groupe Impact ook een aantal grote manifestaties waaronder
Action/Film/Video in 1972 en Impact Art Video in 1974. Voor meer informatie over deze evenementen: zie
infra. Naar aanleiding van elke tentoonstelling publiceerde de galerie een bulletin: Art Power. Een soort
permanente catalogus met informatie over de tentoonstellende kunstenaar, over de activiteiten van de galerie
en haar kunstenaars, over de ontvangen documentatie, enz.
2.

Overzicht evenementen en tentoonstellingen met film & video georganiseerd door de Groupe
Impact (Lausanne)
–

16-19 mei 1972: “Action/Film/Video” – galerie Impact, Lausanne
o Getoonde Belgische kunstenaars vertegenwoordigd door de galerie Yellow Now Luik:
! Alain D’Hooghe: “Art-Poubelle” – 16 mm, 5’
! Groupe TATATATA: “Appropriation of ourselves” (avec D. Dorazio en C. Mandigers) –
Super 8 mm
! Jacques Lizène:
• “Promenade d’un bord à l’autre de l’écran” (avec Guy Jungblut), 1971 – 8
mm
• “A.G.C.T. Extrait No 2” (avec Guy Jungblut), 1971-1972 - 16 mm, 3’
! Jacques-Louis Nyst:
• “Lettre ouverte 72” – 16 mm, 5’
• “Possibilité pour un écran de télévision”, 1971 – 16 mm , 5’
! Jean-Pierre Ransonnet: “Jean-Pierre Ransonnet 22.12.71” (avec Guy Jungblut), 2’ 5”
! Maurice Roquet: “Stimuli pour un cinéma intérieur” – 16 mm, 7’
! Jean Schwind:
• “Appropriation Neue Galerie, Aachen” (avec Guy Jungblut) – 16 mm, 3’
• “Occupation No 2” (avec Guy Jungblut), 1970 – 16 mm, 3’

–

8-15 oktober 1974 (Musée des Arts Décoratifs de la Ville de Lausanne, Zwitserland): “Impact Art
Vidéo 74”. Getoonde Belgische kunstenaars:
o Groupe CAP (Pierre Courtois, Jacques Evrard, Jacques Lennep, Jacques Louis Nyst, Jacques
Lizène): “Video – Cap”, 1973/74
! Pierre Courtois: “Coupure”

1

Jacques Evrard: “Monsieur Bonvoisin”
Jacques Lennep:
• “Histoire d’un corps”
• “Hommage à Magritte”
! Jacques Lizène:
• “Tentative de dressage d’une caméra”
• “Tentative d’échapper à la surveillance d’une caméra”
! Jacques Louis Nyst: “L’objet”
Jacques Lennep (Groupe CAP): “Vidéo – Rélationnelle”, 1973/74, 20’
Jacques Lizène: “Dramatisation en voix off”, 15-30’
!
!

o
o

3.

Onderzocht materiaal

In de loop van het onderzoek werden verschillende Zwitserse kunstinstellingen gecontacteerd om meer
informatie te verzamelen over deze twee belangrijke videomanifestaties, alsook om werken van Belgische
kunstenaars (bv. Alain D’Hooghe en Jean Schwind) op te sporen die hier werden getoond:
–
–
–
–

François Bovier, onderzoeksproject “Cinéma exposé” – ECAL / Ecole cantonale de l’art de Lausanne
Nicole Schweizer, conservatrice – Musée cantonal des Beaux-Arts Lausanne
Musée des Arts Décoratifs de la Ville de Lausanne (Philippe Blatti): geen antwoord
Musée cantonal des beaux-arts Lausanne: geen antwoord

Op 8 april 2019 werd het archief van René Berger geconsulteerd in de Archives cantonales vaudoises
(Chavannes-près-Renens, Zwitserland). Volgende mappen uit het archief werden geraadpleegd:
–
–
–
–
–

PP 525 1834
PP 525 1835/1-2
PP 525 1586
PP 525 1839
PP 525 1550-1551

René Berger, Jean Otth en Janos Urban, de leden van de Groupe Impact die zich het meest met video hebben
beziggehouden, zijn jammer genoeg overleden. Jean Scheurer werd gecontacteerd voor een interview via email, maar we ontvingen geen antwoord. Op 9 april 2019 kon wel een interview afgenomen worden met JeanClaude Schauenberg die ook nog archiefdocumenten over de videomanifestaties in zijn bezit had. Dit leverde
interessante informatie op over de overname van de tentoonstelling Impact Art Video 74 door het Palais des
Beaux-Arts in Brussel (zie ‘Bevindingen’).

4.

Bevindingen

Action/Film/Video (1972)
In 1972 besloot Groupe Impact het medium film en video te verkennen. De initiatiefnemer hiervoor was Janos
Urban, samen met Henri Barbier, Jean-Claude Schauenberg, Jean Scheurer en Jean Vallon (een cultureel
journalist die geen deel uitmaakte van de groep). Er werden 68 inschrijvingsformulieren verstuurd naar een
groot aantal kunstenaars (waaronder ook de galerie Yellow Now in Luik) om werken te verzamelen voor de
manifestatie Action/Film/Video die van 16 tot 19 mei 1972 zou doorgaan in de Impact Gallery en Galerie de
l’Académie in Lausanne. De technische ondersteuning gebeurde door Serge Marendaz, een ingenieur die de
leiding had over de Video Group. René Berger steunde dit event in zijn hoedanigheid van museumdirecteur van
Musée cantonal des beaux-arts in Lausanne.
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De titel van dit evenement toont aan dat het nieuwe medium video nog niet losgekoppeld werd van het
medium film. Daarnaast werden beiden onder de koepel ‘action’ geplaatst wat naar performancekunst
verwijst.

De catalogus was opgebouwd als een bundel van documenten, waarvoor de deelnemende kunstenaars vooraf
documentatie hadden opgestuurd. Het resultaat was een gelijmde brochure in offsetdruk. Van de Belgische
kunstenaars werd enkel het inschrijvingsformulier gepubliceerd. In het voorwoord van de catalogus wordt het
doel van de manifestatie als volgt omschreven:
“Ours is an era of the image and more particularly of the moving image […] A large number of artists are
exploring these areas and using chemicals (rolls of film) or magnetic (videotapes) film. These works […] either
seek to analyse the unique properties of these mediums themselves, the impact they have on our ways of
understanding the world, or to allow an artistic idea to be conveyed and this introduces two new notions of
what a work of art actually comprises: the notion of unfolding and that of the enjoyment of a work that is
limited in time. […] The ‘Action/Film/Video’ 1972 exhibition aims to bring these two lines of research into
confrontation with each other. These areas have given rise to much discussion but are rarely seen, and when
they are, it is in a fragmentary way. By bringing together 73 such works, produced by 46 participants from 10
different countries, we hope to give the public some idea of current practice in this field.”
Doordat het event opgevat werd als een ‘confrontatie’, had het meer weg van een festival of een kunstbeurs
(hoewel er geen werken verkocht werden) dan van een tentoonstelling. Ongeveer 73 kunstenaarsfilms en –
video’s van 46 deelnemers uit o.a. Duitsland, Italië, Denemarken, Tsjechoslowakije, Israël, Groot-Brittannië,
Australië, Frankrijk, België en Zwitserland werden gratis getoond gedurende vier avonden. Er was niet echt een
selectieproces of ‘curatorial point of view’, maar het belang van de manifestatie lag vooral in het
samenbrengen van deze werken.
Wat de Belgische deelname betreft, verliep dit via Guy Jungvlut van de galerie Yellow Now in Luik. Hij werd
door de Groupe Impact gecontacteerd als gespecialiseerde galerie en zond werk in van Alain D’Hooghe,
Maurice Roquet, Jacques Louis Nyst, Jean Schwind, Jacques Lizène en Jean-Pierre Ransonnet. Op het
registratieformulier van Jacques Lizène, Jean Schwind en Jean-Pierre Ransonnet wordt Guy Jungblut bij
sommige films als cameraman vermeld. De Gazette de Lausanne van 29-30 april 1972 schrijft dat Marcel
Broodthaers zal deelnemen aan de manifestatie, maar uiteindelijk was hij niet aanwezig op het event en er
werd waarschijnlijk ook geen film van hem getoond. In een archiefdocument van Jean-Claude Schauenberg
wordt de naam Marcel Broodthaers wel vermeld onder Duitsland bij Galerie Michael Werner in Keulen met de
nota: reçu inscription, 16 mm, 7 min 30 sec. In defintieve lijst is zijn naam echter verdwenen.
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Inschrijvingsformulier Jean Schwind en Alain D’Hooghe gepubliceerd in de tentoonstellingscatalogus

Impact Art Video (1974)

Jean Otth sloot zich aan bij de Groupe Impact met het oog op het organiseren van de tentoonstelling Impact
Art Video 74 in samenwerking met Henri Barbier, Serge Marendaz en Jean-Claude Schauenberg. Otth kan
beschouwd worden als de initiatiefnemer van deze tentoonstelling. Bij dit event lag de focus volledig op
videokunst. Otth deed duidelijk een beroep op de contacten die de groep Impact en Janos Urban al gemaakt
hadden tijdens Action/Film/Video. Hij kreeg terug de steun van René Berger die behoorde tot een
internationaal netwerk van curatoren en critici (Willem Sandberg in Amsterdam, Pontus Hultén in Parijs,
Barbara London en Angiola Churchill in New York en Jorge Glusberg in Buenos Aires). De technische
ondersteuning gebeurde opnieuw door Serge Marendaz (Video Group).
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Deze keer was het event wel opgevat als een tentoonstelling i.p.v. een festival, wat uiteraard meer financiële
steun en een grotere locatie vereiste. De Stad Lausanne bood steun door het geven van een subsidie en door
haar Musée des Arts Décoratifs ter beschikking te stellen als tentoonstellingsruimte. Dit keer werden de
uitnodigingen niet alleen naar kunstenaars verstuurd, maar ook naar galerieën en andere mediaorganisaties
voor videoproductie. Zo worden in de catalogus het Jabik Center in Milaan, art/tapes/22 in Florence, American
Cultural Center in Parijs en Steffanotty Gallery in New York bedankt voor hun medewerking.

Over het opzet van de tentoonstelling zeggen de organisatoren het volgende:
“[…] The focus will fall particularly on video as an artistic medium. Without wishing to favor the aspect above
all others (sociological, political, educational, etc.), we thought it would be interesting to bring together the
most significant works in the field of art; this includes all kinds of experiments carried out in this particular
language.”
In tegenstelling tot Action/Film/Video dat voor iedereen openstond, was het doel van deze show om alleen de
‘belangrijkste’ werken uit deze kunstdiscipline te tonen. In de deelnamevoorwaarden staat duidelijk dat alleen
werken van uitgenodigde kunstenaars zullen getoond worden. Het voorbeeld was niet langer performance
(action), maar eerder kunst.
Wat de Belgische deelname betreft, werd deze keer alleen een videocompilatie van de Groupe CAP (Pierre
Courtois, Jacques Evrard, Jacques Lennep, Jacques Louis Nyst, Jacques Lizène) getoond, alsook twee individuele
werken van Jacques Lennep en Jacques Lizène. In een brief van 1 juli 1974 van Jacques Lennep aan de leden
van de Groupe CAP (uit het archief van het KMSKB) staat dat Guy Jungblut hen een inschrijvingsformulier
bezorgde voor deze videomanifestatie in Lausanne en voor Art/Vidéo Confrontation 74 in Parijs (november
1974). Voor de catalogus werd gevraagd om voor 20 augustus 1974 een fiche over hun activiteiten m.b.t. video
op te sturen.
Jean Otth bood ‘zijn’ tentoonstelling aan verschillende instellingen aan, waaronder ARC/Musée d’art moderne
de la ville de Paris (Susanne Pagé). Op verzoek van René Berger stuurde Otth op 28 juni 1974 ook een brief naar
Karel Geirlandt (directeur van het Palais des Beaux-Arts in Brussel) en op 27 juni 1974 naar Gyorgy Kepes
(directeur van Center for Advanced Visual Studies – MIT).
Susanne Pagé organiseerde uiteindelijk wel een videomanifestatie in ARC in november 1974, maar het is niet
duidelijk of zij de reizende tentoonstelling volledig of gedeeltelijk overnam. Sommige kunstenaars en werken
werden zowel in Parijs als Lausanne getoond en Pagé gebruikte de tekst van René Berger voor de
tentoonstellingscatalogus. Daarnaast toonde Pagé ook een reeks installaties die door Wulf Herzogenrath in
1974 werden getoond tijdens de tentoonstelling Project 74 in Keulen. In deze tentoonstelling in Parijs werden
de volgende werken van Belgische kunstenaars getoond:
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8 november – 8 december 1974: “Art/Vidéo Confrontation 74” – ARC 2 – C.N.A.A.V. (ARC 2. Musée d’art
moderne de la ville de Paris):
o Nicola: “Peau neuve” (1973) – couleur (C.C.I.R.) ou n/B, son, 20’: enregistrement d’une
éxerperience d’animation et de communication avec le groupe d’expression corporelle: PLAN
K.
o Groupe CAP: “Cap-Vidéo” (1974) – ½ pouce, n/b, son, 45’
! Jacques-Louis Nyst: “L’objet”
! Jacques Evrard: “Monsieur Bonvoisin”
! Pierre Courtois: “Coupures”
! Jacques Lennep:
• “Histoire d’un corps”
• “Hommage à Magritte”
! Jacques Lizène:
• “Tentative de dressage d’une caméra”
• “Tentative d’échapper à la surveillance d’une caméra”
Gyorgy Kepes weigerde het voorstel (of antwoorde nooit).
Michel Baudson van het Palais des Beaux-Arts in Brussel nam wel de tentoonstelling uit Lausanne over
(aangevuld met andere video’s) en organiseerde Artists’ Videotapes in februari/maart 1975. In deze
tentoonstelling werden de volgende werken van Belgische kunstenaars getoond:
– 25 februari – 16 maart 1975 (Palais des Beaux-Arts Brussel): “Artists’ Videotapes”, georganiseerd door
Michel Baudson. Getoonde Belgische kunstenaars:
e
o Groupe CAP (P. Courtois, J. Evrard, J. Lennep, J. Lizène, J.L. Nyst): “Cap-Vidéo 74 (3
génération” – ½ inch open reel video, 30’
o Jacques Charlier: “Art and Music (part III)” (1975) – ½ inch open reel video, 20’
o Leo Copers: “Negen sculpturen 1970-1974” – ½ inch open reel video
o Groupe 50/04: “Projet de préservation du sable de la côte Bredene-De Haan-Middelkerke”
o Mass Moving: “Variables atmosphériques Bruges” (1974) – ½ inch open reel video
o Danny Matthys:
! “Knokke-Heist” (1973-74) – 13’
! “Coupure links – Coupure rechts” (1974)
! “Prudens van Brugseplein” (1974) – 5’
! “Lager gelegen weiland” (1974) – ½ inch open reel video, 8’
o Nicola: “Pénétrables 12’ – 15’ – 9’”
o Hubert Van Es:
! “Psycho-fysiologisch experiment” – ½ inch open reel video, 60’
! “Sand Action” (juni 1974) – ½ inch open reel video, 60’
o Mark Verstockt: “Five acts on a screen” (1974) – 25’
In het privé-archief van Jean-Claude Schauenberg werd de volgende correspondentie teruggevonden tussen
Groupe Impact en Karel Geirlandt/Michel Baudson:
–
–

–

28/06/1974: brief van Jean Otth aan Karel Geirlandt op verzoek René Berger waarin hij de
tentoonstelling Impact Art Video 74 aanbiedt.
15/07/1974: brief van Karel Geirlandt aan Jean Otth waarin hij zegt dat interesse heeft om de
videomanifestatie uit Lausanne in Brussel te tonen en waarin hij om meer inlichtingen vraagt
(technische problemen, kosten voor de manifestatie, andere geïnteresseerde instellingen, … ); Otth
kan hiervoor rechtstreeks contact opnemen zijn medewerker Michel Baudson die zich met de
organisatie van deze tentoonstelling zal bezighouden.
19/08/1974: brief van Henri Barbier en Jean-Claude Schauenberg aan Michel Baudson waarin meer
inlichtingen worden geven over de voorwaarden om de ‘reizende’ tentoonstelling over te nemen:
1. Nous mettons à votre disposition la totalité des bandes qui seront projetées à Lausanne.
En effet, les accords que nous avons conclus avec les artistes ne nous permettent pas de
fragmenter le contenu de la manifestation. Dans ce premier cas, votre participation aux
frais d’organisation se monterait à fr.s. 5’000.--.
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2.

–

–

–

–

Avec les bandes, il nous est possible de fournir le matériel technique nécessaire à leur
présentation dans les meilleurs conditions, soit:
o 10 à 15 magnétoscopes des différents standards,
o 20 à 30 moniteurs correspondants (2 moniteurs par système vidéo, chiffre qui
pourrait être porté au besoin à 3).
Dans ce cas, votre participation financière s’élèverait à fr.s. 20’000 .-. bandes inclues.
3. Avec les bandes et les appareils (points 1 et 2), nous pourrions mettre à disposition le
matériel de documentation sous forme de catalogue. Ce catalogue, classeur à annaux,
rassemble es textes critiques, préfaces, pages d’artistes, etc… sur feuilles A4 perforées.
Ainsi, toute liberté de modification vous est laissée à savoir adjonction ou suppression de
pages. A Lausanne, ce catalogue comprendra une certaine de page recto-verso de format
A4. Il sortira de presse début octobre. A titre d’estimation, 1000 exemplaires du
catalogue coûtent fr.s. 7’500.--.
4. I lest également envisageable de vous fournir les bandes et un certain nombre
d’exemplaires du catalogue sur la base es montants indiqués aux point 1 et 3.
6/11/1974: brief van Karel Geirlandt aan Groupe Impact (Henri Barbier, Jean Otth en Jean-Claude
Schauenberg) waarin hij bevestigt dat Palais des Beaux-Arts de tentoonstelling van Lausanne zal
overnemen: ‘Art Video’ zal doorgaan van 18 februari tot midden maart 1975; zoals besproken in
Lausanne door Michel Baudson, Jean Otth en Ellen Pulcinelli, hebben ze alle tapes voor de
tentoonstelling in Brussel nodig tegen midden januari (behalve deze van Art Tapes die direct naar hun
verstuurd zullen worden); ze zijn akkoord om de expo over te nemen voor 3.500 Zwitserse Frank;
daarnaast willen ze 250 à 300 catalogi overkopen voor 2.000 Zwitserse Frank; ze kunnen de catalogi
gebruiken zoals ze zijn en daarna de verwachte nieuwe documenten en Nederlandse vertalingen
1
toevoegen ; ze ontvangen met veel plezier extra tapes van Zwitserse kunstenaars; het interesseert
hen ook om een kopie van sommige van deze banden aan te kopen voor hun ‘vidéothèque
permanente d’information’, alsook om hier een continue uitwisselingspolitiek rond uit te bouwen.
14/11/1974: brief van Groupe Impact aan Karel Geirlandt waarin wordt gepreciseerd dat in de som
van 3.500 Zwitserse Frank voor de overname van de tentoonstelling noch de verzendingskosten noch
de kosten voor de verzekering van de tapes inbegrepen zijn; de terugzending van de tapes moet door
Palais des Beaux-Arts gedaan worden; de kostprijs voor de catalogus zonder kaft is 9 Zwitserse Frank
per stuk en er kan niet onder deze prijs gegaan worden, dus stellen ze 2.250 Zwitserse Frank voor 250
exemplaren en 2.700 Zwitserse Frank voor 300 exemplaren voor; de vraag voor kopieën voor de
videotheek zal telefonisch met Michel Baudson besproken worden.
25/03/1975: brief van Groupe Impact aan Michel Baudson om de directie van Palais des Beaux-Arts te
bedanken voor hun inspanning en om documentatie over de manifestatie in Brussel te vragen; in een
P.S. wordt vermeld dat ze de kunstenaars geïnformeerd hebben dat hun werken in Brussel werden
getoond en dat de terugzending van hun banden door Palais des Beaux-Arts zal gebeuren; in bijlage:
factuur (maar deze zit niet bij de correspondentie).
Verder werden in het archief van Jean-Claude Schauenberg nog enkele brieven aangetroffen waar hij
Palais des Beaux-Arts aanmaant om tapes terug te sturen, omdat Groupe Impact klachten van
kunstenaars heeft ontvangen die hun tape nog niet hebben teruggekregen.

In het archief van Bozar in Brussel werd de volgende correspondentie teruggevonden tussen Groupe Impact en
Karel Geirlandt/Michel Baudson:
–

–

13/04/1975: brief van Jean Otth aan Michel Baudson waarbij hij educatief materiaal stuurt voor de
tentoonstelling in Brussel:
o 7 pakketten met de pagina’s voor de catalogus;
o 2 pakketten met videotapes.
17/04/1975: antwoord van Michel Baudson op brief van 25/03/1975 waarbij hij Groupe Impact een
exemplaar van de tentoonstellingscatalogus meestuurt; hij heeft de factuur bezorgd aan de
boekhoudkundige dienst; omdat ze graag een videotheek willen oprichten in Palais des Beaux-Arts,
vraagt hij Henri Barbier, Jean Otth en Jean-Claude Schauwenberg om hem een kopie (U-Matic) te
bezorgen van hun werk (oud en recent) en hem op de hoogte te houden van hun activiteiten.
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Voor de aanpassing van de catalogus werd samengewerkt met Guy Jungblut van Yellow Now (brief van 20/02/1975 van Karel Geirlandt –
archief KMSKB).

7

–

13/11/1975: biref van Jean Otth aan Michel Baudson om hem te bedanken vanuit de Groupe Impact
voor de definitieve betaling van de factuur.
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Voor meer info over de link tussen Lausanne (Groupe Impact) en Brussel (Palais des Beaux-Arts): zie rapport
Brussel.
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5.

Bronnen
–
–
–
–
–
–
–

Action/Film/Video 1972. Lausanne: Galerie Impact, 1972.
BAUDSON, M. Artists' video tapes : 25.2 - 16.3.1975. Brussel: Vereniging voor Tentoonstellingen van
het Paleis voor Schone Kunsten, 1975.
BOVIER, F. & LAVOYER, T. Black White Box Cube. Lausanne: Circuit, 2015.
BOVIER, F. Early Video Art and Experimental Films Networks. Lausanne: ECAL/University of Art and
Design, 2017.
Impact Art Video 74. Lausanne: Galerie Impact, 1974.
“Impact Art Video Art 74: 8 jours video”, in: Art Power, N° 15, 8 octobre 1974.
PAGÉ, S., FORESTA, D., BLOCH, D., e.a. Art/Vidéo Confrontation 74. Paris: ARC 2 – C.N.A.A.V. – Musée
d’art moderne de la ville de Paris, 1974.
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Rapport onderzoek: Studio Agora Maastricht
Archief: RKD - Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis
Onderzoeker: Dagmar Dirkx
Datum: 07/06/2019 - Aangevuld met informatie uit het interview met Ger van Dijck, samen met Theo van der
Aa stichter van Agora, op 7 juli 2019.
1.

Situering

De Studio Agora werd in november 1972 opgericht door Theo van der Aa en Ger van Dijck, als onderdeel van
hun kunstenaarscollectief Agora. Hun doel was niet alleen om de kunst aan de mensen te laten zien, maar om
echt contact met hen te maken - ze waren op zoek naar interactie. Ze organiseerden vele manifestaties en
uitvoeringen en waren zeer internationaal georiënteerd. In 1973 bestond de kern van de groep uit de
oprichters, Raul Marroquin en Marjo Schumans. In datzelfde jaar begonnen ze ook met het uitgeven van het
tijdschrift Fandangos, tot 1981. Het bestond uit bijdragen van vele verschillende kunstenaars, en elke editie
had een andere redacteur. (Info via: https://rkd.nl/nl/explore/artists/record?query=Agora&start=3 )
2.

Onderzocht materiaal
2.1.
Map 1: Tentoonstellingen Ger van Dijck, 1973
- Foto’s van: Filmprojector + Filmstills
- Foto’s van expo’s: Filip Francis, met oa ‘Ruimte tijd/Tijd = ruimte’
- Briefje: “N’est-ce pas le petit maître Liégeois de l’art médiocre” = verwijzing Jacques Lizène =
eigen aantekening? + pijl: naar wat? Jacques Lizène op foto - Fernand Spillemaeckers op
foto?
- Documentatie/portfolio (1978) Yves De Smet: adres - thematiek: relativiteit,
polyinterpretabiliteit, samenvallen van of tegenspraak tussen vorm en inhoud mogelijkheden: Fotoreeksen, teksten, film, auditief werk, performance - “Structures” conceptueel werk
- Foto’s performance in Parijs, Italië: cameraman in beeld: MAD ENT Inc (?) Performance @
Espace Pierre Cardin - Dvorak Cello Concert in B Minor - Concept Raoul Marroquin - Video
Gerald Minkoff + Marjo Schumans
- Polen 1978: TV-studios en camera’s (uitwisseling)
2.2.
Map 2: Zonder titel
- Tekst Raoul Marroquin over massamedia
- Uitnodiging vernissage
- Expositie video screening van de uit II episodes bestaande video serial “Superbman’s Last
Adventure” - 14/10/’79
- Fandangos Stereo : will be broadcast by RTBF Belgium
- Fandangos: V.P.R.O? Broadcast 9/11/79
- Stichting Videoheads in Amsterdam
- Uitnodiging Madelon Hooykaas + Elsa Stansfield: “5 Video Environments” + new videotapes
by Mary Feldstein
- Nov 2/15 1979: lecture + videoscreening Dieter Froese
- Uitnodiging 3/11: General Idea “Test Tube”: video screening - produced by De Appel
- Uitnodiging Remont ‘79: Pop Video (Warschau - Videoheads)
- Fandangos: videocassette bij magazine + info over videoproducties + screenings
- Foto: video-installatie: WIE?
- Documentatie/portfolio Michael Druks: Videotapes: Royal College of ART London + Jan Van
Eyck + ARFO: Artworker Foundation, Antwerpen
- Public: 8 works by Yves de Smet
- Poster: AGORA: expo 6/12-20/12/76: kunstenaars uit België, NL, Columbia, Mexico,
Duitsland, Israël

-

-

2.3.
2.4.
2.5.
-

Poster: AGORA: ‘74-’75: CAYC- organised by Jorge Glusberg: uitnodiging tot participatie expo
Buenos Aires, CAYC
Info vanuit gemeente Middelburg over expo “Art Information Festival” 1975: Francis + Van
Geluwe
7/11-25/11/1975: Wout Vercammen, schilderijen/collage + aankondiging “Gelieve dit te
verbranden”
30/1-20/2/1976: Filip Francis: Performance
Aankondiging: Filip Francis “Climax for Tumbling Woodblocks”: geëxposeerd werk: foto documentatie - werkstudies - een oneindige beperking (zeefdruk) - film S8: Solo for Tumbling
Woodblocks
Poster AGORA: EXPO Buenos Aires 1979: Michael Drukx, Ger van Dijck, Flip Franics, Luc
Deleu, Raoul Marroquin, F. Pezold, Yves De Smet, Wout Vercammen, Gerald Minkoff…
Mededeling: Expositie video-tapes: Video producties in Nederland: 18/12-3/1/1977:met oa
Ben D’Armagnac, Raoul Marroquin, Rod Summers, …. foto/video/grafie
Fiche Yves De Smet: migrated landscapes 72-75 - not seeing 73 - stone staying 74 - rocks
around the clock 74 - two double….- sketch for degree degrees - quicksands …. (autumn 74)
Mededeling: te koop videobanden (GEEN BELGEN)
Mededeling: “The Power of Nature 3” by Planstudio = life performance video
Poster Bonnefanten: Equipo Movimiento: Ways of Communication 7/10/73: Super 8 + Sony
In/Out Bulletin (= link met Amsterdam)
CV Yves De Smet: 1971, MTL, BXL - 73 Plus-Kern - 71 Plus-Kern - 74, AGORA
Introduction Jan Van Eyck: faciliteiten Videotape, 16mm en Super 8
Extra Fandangos: foto Wolfgang Becker
Papier/ soort adresboek met namen kunstenaars: Groupe C.A.P. (Lennep, Courtois, Lizène,
Nyst) - zie ook Musée d’Art Moderne: Foto’s tentoonstelling - Yves De Smet - Werner
Cuvelier - Fred Vandaele, Loe Copers - Filip Francis (geen vermeldingen video)
Fandangos EXTRA: over the World’s First TV Convention
Map 3: Progra. Kat. 72-78
Persbericht: International Media Meeting 11/12/’82
Foto + uitnodiging World’s First TV Convention
Postkaart “Video guard” Raoul Marroquin
Nan Hoover: Video, L.A.
Foto’s inserts videobanden Marroquin
Begroting video presentatie 3 dagen 11-12-13/5/78: VB 1200 gulden
The BANK Video Culture = a non-profit video culture organisation by VIDEOHEADS
Uitnodiging Cardena: videobanden
Uitnodiging Yves De Smet (Plus-Kern, zie eerder)
Map 4: Zonder titel
Connectie casino Oostende/Plus-Kern
Info Michael Druks: verwijzing video-evenement I.C.C.
De Appel: video-tapes: vanuit Triënnale van Brugge, ‘74
Filip Francis: tijd/ruimte: correspondentie met Hedwig Bex
Uitnodiging Plus-Kern: Cuvelier + De Smet: overname door Agora?
Map 5: Zonder titel
General Idea: performance/video-screening
Correspondentie General Idea
Dieter Froese: Video-performance (+ aantal foto’s hiervan)
Raoul Marroquin: Superbman: samen met B.R.T: radioproject uitgevoerd = eigenlijk de RTB
met Paul Tréfois
Correspondentie Jean-Paul Tréfois: radioshow - brief aan Raoul Marroquin over kosten in
GULDEN / inrichten expo / transport video-apparatuur

2.6.
-

-

-

2.7.
-

Freelance medewerkers AV-materialen vanuit RTB
Concept radioprogramma link met MAD enterprise over video
“Radio uit obscuriteit halen” - link met TV hier
Map 6: Agora Correspondentie
Correspondentie ACTUAL ART GALLERY Knokke - Luc Bonhill (??)
Correspondentie Daniël Dewaele: step-in ART stay-out + dank van Dewaele voor
medewerking aan diens projectvoorstel (geen video)
Correspondentie AGORA - New Reform Aalst:
- 5/12/’76: “De overeenkomst dat wij een tweedehands camera zouden hebben
volledig gerespecteerd? Maar Urban vond het wat te saai en wenste een
komplexere camera. Hierdoor werd het tweede-hands idee onmogelijk. Urban kon
zijn performance uitvoeren (...) U begrijpt dat binnen New Reform de vraag werd
gesteld of het wel de moeite was geweest. De supplementaire uitgave van 5000BF
voor de camera, maakte de zaak ingewikkelder.” (...) Eerlijk moet ik hieraan
toevoegen dat Urban mij niet heeft overtuigd (...) Dat is al eerder gebeurd met
mensen, maar hij moet inderdaad de kans krijgen om wat te doen.”
Correspondentie Hedwig Bex (ICC) - Ger van Dijck: via Wolfgang Becker, Neue Galerie Aachen
over expo - antwoord Hedwig Bex verschaeren
Correspondentie Roger D’Hondt: 9/12/1975: “de beheerraad van de vzw “New Reform” eist
echter een verklaring te publiceren aangaande onze ervaring met het optreden van Urban in
Aalst” - antwoord Theo Van der Aa aan beheerraad + gevolgd door bezoek D’Hondt aan
Studio Agora
Verzegelde brief: Cogels Osylei 42! (Deleu of Francis?)
Correspondentie Jan Debbaut 7/7/75 over catalogus Michael Druks
Correspondentie Flor bex - Van der Aa over FANDANGOS
Correspondentie Ger van Dijck - Luc Deleu: via Francis werken ontvangen
Stichting Festival Arnhem: filmwerk Oostenrijk, Duitsland, NL, GB, allen op 8mm
Centre Beaubourg - AGORA over collectie: “de réunir un documentaire sur les films et les
vidéotapes réalisés par les artistes”
Correspondentie C.I.C.-Agora: uitnodiging Yves De Smet: Agora wil dit graag doen: vraag naar
“techniek en middelen van video, geluidsinstallatie, projector dia…”
Correspondentie Yves De Smet - Ger van Dijck: “Ik hoop dat mijn slide-piece af en toe in de
Akademie geprojekteerd wordt.” (27/2/74) - 15/1/74: aanvaarden uitnodiging solo expo:
expo van Brussel wordt uitgebreid + hij stelt Werner Cuvelier voor
14/1: Uitnodiging aan Yves De Smet: 1ste afspraak naar aanleiding van Triënnale der
Zuidelijke Nederlanden (Middelheim)
Correspondentie Wout Vercammen
Copy van TOP Office Luc Deleu
Correspondentie Galerie VEGA: Manette Repriels
Map 7: Zonder titel
‘79-’80: IX werk video-screenings: huren voor 2000 gulden (40 x 50 ) + huren
afspeelapparatuur video: 10000 gulden
Correspondentie Wolfgang Becker
Samenwerking met Videoheads in Amsterdam: Int. Artist’s Meeting
Correspondentie Frans Roggen I.C.C.: vraagt om exemplaren van FANDANGOS voor Flor Bex
Satellite Video Exchange: European Tour: Canada ook in BELGIE van 1/4/10! Video Inn! Andy
Harvey en Shawn Prins
Correspondentie Guy Schraenen 16/6/76: Portkosten voor verzenden van 3 films - Theo Van
der Aa verzendt deze naar Schraenen: “Bijgesloten 3 films van Raoul Marroquin” - “Na
gebruik ontvangen we de films graag van je terug” + verwijzing publicatie
- Body Monuments

2.8.
-

2.9.
-

-

- Excercise for body monument
- Buiten Maastricht
Correspondentie Schraenen aan AGORA: Small Press Festival: Text- Sound - Image: Antwerp
June ‘76 - Brussel Sept ‘76 (Super 8, tapes): Please send materials before 30/04/’76
Map 8: Zonder titel
Groupe C.A.P.: Bourillon: jongetje met Belgische vlag rond hoofd - Jacques Damase - Jeunes
artistes belges d’aujourd’hui- C.A.P.: Galerie de Valenne Paris + CAP 4 Malou + CAP 3 Galerie
VEGA
Correspondentie Yves De Smet over LOE COPERS: “Loe Copers”: thematiek: Water/Vuur
Mogelijkheden: Projectie: Dia/Film - Objecten - Ontwerptekeningen
Correspondentie Yves De Smet over Fred Vandaele: thematiek: vormelijk en/of thematisch
serialisme - Mogelijkheden: Foto/Film
Correspondentie Luc Deleu: verzegeld
Cercle D’Histoire: Leuven: Bernard Marcelis
Map 9: Zonder titel
Correspondentie Jan Van Eyck - Theo Van der Aa: 30/5/79: kostenbegroting verschillende
werkzaamheden ivm video-studio installatie Jan Van Eyck: onderhoud kan worden voorzien
door Videohead in Amsterdam OF door LUVOX
Programma Van Eyck bevat geen Belgen maar wel Maniac Productions
Correspondentie Lu VOX 7/3/79: Lu Van Orshoven - Theo Van der Aa: uitnodiging show met
nieuw materiaal van Sony: “evolutie van video in onze zaak, zal u nieuwe ideeën geven.”
Correspondentie Yves De Smet over expo: niets over video
Correspondentie Nicole Charlier: vraag info over expo voor ART/ACTUALITE op 12/10/’79

3.

Bijlagen: Vanwege het verbod op het maken van foto’s van het archiefmateriaal, werden geen
bijlagen toegevoegd.

4.

Interview Ger van Dijck

Ger Van Dijck: interview 07/07/2019
Intro
GVD: (Over Zuid-Amerikanen) en die kwamen dus van ver om hier iets te kunnen doen. Maar in ieder geval:
het idee: toen kwamen de video-camera’s, de geluidsapparaten, telefoon kwam, satellietverbindingen en dan
meteen het idee van, goh, we kunnen nu onmiddellijk praten met de andere kant van de wereld - het is daar
nacht. Dus het maakt niet meer uit waar je bent, je bent overal en je bent daar net. Het stond nog op wankele
schoenen toen, maar het was er toch al.Of je loopt op straat en je observeert bijvoorbeeld de mensen die daar
lopen en je noteert dat ze ook nog in een hondendrol stappen. Het gaat dus niet meer zozeer over een
narrative, maar om een narrative te laten gebeuren. En ik dacht: wat is dat geweldig spannend!
DD: Want Flor Bex zei net dat hij was afgehaakt met video toen er teveel narrative in kwam, omdat het
moment van experiment toen voorbij was.
GVD: Ja, Flor Bex. En zijn echtgenote (Hedwig, nvdr.), die was ook wel cool. Die heeft me toen naar de
Triënnale van de Zuidelijke Nederlanden gehaald. In het Middelheimpark. Daar heb ik toen mijn bedje
getoond, dat was leuk.
DD: Is het via Flor dat bepaalde kunstenaars naar hier zijn gekomen?

GVD: Niet echt, want wij gingen toch veel meer uit van de mensen die je tegenkwam. Snap je wel? Dus we zijn
naar Antwerpen gegaan, we zijn daar Filip Francis gaan opzoeken. Want hem was ik al tegengekomen. En
Wout Vercammen zat daar als het ware aan vast. Dat zijn net magneten. (....) Alles was in beweging in die tijd.
De synergetische stromingen. Dat is niet visueel, dat is een dimensie. Maar dat trekt wel al die zielen aan die
op dezelfde frequentie staan.
DD: We vragen meestal als eerste vraag hoe mensen voor de eerste keer in aanraking kwamen met die nieuwe
media? Met film, met de portapak-camera?
GVD: Meestal is het zo dat ze daarover struikelden, toch? Ik kende de voorgeschiedenis van kunstenaars die
meenden dat ze moesten filmen, Warhol en zo. Pas later ontdek je dat het over heel iets anders gaat. Maar dat
idee, dat concept drong dus al vrij vlug in Europa door. Mensen die hier komen studeren lopen rond met dat
ideeëngoed, dat ze opgepikt hebben in Californië of New York. En zo is het in de academie binnengedrongen.
Vrouw Van Dijck: maar hoe kwam jij ermee in contact?
GVD: Omdat het door met deur naar binnen kwam, ik werd gedwongen ernaar te kijken en ik vond het
doodsaai. Ik zag het enthousiasme maar vond er echt niks aan. Slecht gefilmd, waar is het script? Dan zit je dus
met een vorm van art brut en ik hou van een beetje dolce. (...) (spreekt over mail art) Ik kreeg van iemand uit
België, Johan Van Geluwe, prachtige postkaarten over Van Dijck, gericht aan mij met een prachtig Engels
handschrift. Rod (Summers) is er nog altijd mee bezig. Maar nu doet hij alles met de computer. Hij werkt dus
met geluid. Sound installation. Ruimtelijk werk. Hij doet veel met studenten van de Van Eyck academie. Maar
waar waren we gebleven? Media art, art is the medium. Dat is McLuhan. De inhoud die was er niet, maar die is
er wel gekomen. Ben d’Armagnac gaat op een gegeven moment een tape maken met een shot alleen maar
met zijn hoofd. En de emotie wordt dus heel emotioneel. Er is een ingehouden verdriet, zoiets. Ben ging naar
New York voor een performance, en daarvoor had hij een heel mooi pak nodig. Dat had ik nog wel liggen. Toen
kwam hij terug met de beelden van de performance. Dus meneer ligt daar languit: water begint te druppen,
dat wordt een stroompje. En dan komt dat beeld naar boven van waterboarding. Ja, het pak was naar de
kloten natuurlijk (lacht). Maar de performance was heel goed. (...) Of later Abramovic, wanneer ze daar in de
deurpost staat met Ulay. Of elkaar oorvijgen geven. Dat zijn allemaal dezelfde ideeën of concepten of visies. En
daar zetten Belgen tussen, ja. Wout Vercammen, Filip Francis, Yves De Smet: dat is zo goed. Kort na z’n dood
was heel z’n atelier leeg. Dat was een heel goede kunstenaar. Er is een klein werkje van hem hier, “Leaving no
stone unturned”.
DD: Ik vroeg me af omdat Luc Deleu, Hugo Heyrman, Wout Vercammen….zaten samen in de Artworker
Foundation…
GVD: Weet je, dat is best mogelijk dat ik die ooit ontmoet heb. Maar nooit als een individu.
DD: Zij hadden ook een continentale Film en Video-toer rondtrokken, is die bus hier ooit geweest?
GVD: Ja, je hoort daar wel van, dat die rondtrokken. Wij zaten dus op een gegeven in een soort circuit. En dan
kwam de Minimal Art op, de statements. Wat is belangrijker: de fles of de inhoud? (...)
Vrouw van Dijck: Dat vond jij zo interessant met de opkomst van de digitale kunst: dat het origineel niet
bestaat.
(...)
DD: Guy Jungblut heeft ons naar u doorverwezen.

GVD: Ja die zou ik wel moeten kennen, maar helaas…
DD: Hij heeft de video leren kennen via een kunstenaar, die heette Shinkichi Tajiri, kenden jullie hem?
GVD: Tajiri! Hij is dan weer een hele serieuze kunstenaar, een Amerikaanse Japanner. Hij heeft die beelden
gemaakt op die brug in Venlo. Tajiri, en z’n vrouw maakte sculpturen. Soft sculptures. Vaginaal, van plouche.
Echt mooi. Hij maakte ze in brons. Ik zie niet echt de connectie met nieuwe media?
DD: Volgens Guy Jungblut had hij één van de eerste camera’s?
GVD: Oh ja, natuurlijk! Dat zijn van die figuren die zo’n camera hebben en die doen er niks mee. En dan komt
Raoul (Marroquin, nvdr.) en die ziet jouw camera, waarmee je niks doet en hij kan daar iets mee doen.
DD: Dus Raoul had geen eigen materiaal?
GVD: Nee dat had hij nooit! (lacht) Je kent Marroquin? Hij is zo’n Zuid-Amerikaanse macho (lacht) en hij zal je
proberen in te pakken. We hebben veel ondernomen met hem: ik trapte graag in z’n projecten. Ik vind dat leuk
maar het kost je altijd veel geweldig slappe was. Maar Raoul was echt een inpakker. Die heb ik bij Cavellini
geïntroduceerd. “Dan wil ik nu een interview!”, zei Marroquin en dan moest je dat in een mum van tijd weten
te organiseren. En dat lukt dan ook wel. Wel leuk, maar niet echt serieus. Er is wel een videoband van. Ze
hebben ook Joseph Beuys geïnterviewd. Maar ook daar moest Martha Howly, Raoul’s echtgenote, voor het
intellectuele gedeelte zorgen en die zag natuurlijk niks in die ex-nazi Beuys. Zwart-wit getekend, natuurlijk.
Maar is het gelukt de media art, dat vraag ik me af? Wat heb ik nog aan video art? Tape?
DD: Had u ook contact met Roger D’Hondt?
GVD: Een beetje, niet echt. Hij was vriendelijk. Maar anders dan met de ‘Hollanders’, die bij je komen
binnenwaaien en zeggen ‘concurrentie is nooit slecht’. Die automatische arrogantie. Nee, we hebben het nooit
gezocht in Amsterdam, het is afschuwelijk om daar te wonen. (...) Herbie, een Amerikaanse performer - when
you scratch, there’s pure gold, weet je wel - hij zag eruit als een bedelaar. We gingen met hem eten bij de
Chinees. Tijdens het gesprek zet hij z’n bril af, trekt hij zijn baard omhoog en trok die over z’n gezicht en dan
weer z’n bril erover heen: dan heb je een soort ‘hair man’. Ik vind het zo gênant en maf, maar de andere
mensen durfden niet meer te kijken. Zo werd er gereageerd op een toevallig gebeuren. Zij hadden dat
‘directe’: kunst was niet niet iets apart, kunst was overal.
DD: Dat horen we in veel interviews: die directheid was heel belangrijk, en daarom waren veel kunstenaars
daartoe aangetrokken. Vanwege die spontaniteit. Ook in de videokunst, maar dat vind ik raar, omdat je daar
toch wel materiaal voor nodig hebt? Dan is er toch geen spontaniteit meer?
GVD: Dat je de situatie al op voorhand gaat creëren. Precies! Ik herinner me ook dat Janos Urban in Antwerpen
een performance wilde doen, en hij had daarvoor een handvol diamanten nodig. Flor Bex heeft daar toen voor
gezorgd. Dat werd tegen die prachtige spiegels aangegooid, en dat is dan een geste. Iedereen dook natuurlijk
op de grond naar de diamanten. Vandaag zijn performances toch meer spectaculair.
Vrouw van Dijck: Ja, toch ook om opgenomen te worden? Ze willen het toch bewaren, denk ik?
DD: Kende u Groupe CAP? Met welke mensen uit Luik was u bevriend?
GVD: Luister, ik ken al die mensen ongetwijfeld wel, maar ik heb zoveel mensen ontmoet. Zoveel mensen
kwamen hier aanwaaien. Alleen mensen die met een specifieke vraag of probleem zaten, herinner ik me vaag

nog. Theo (Van der Aa) was daar op een andere manier bij betrokken. Hij schrok nooit terug voor iets. Hij vroeg
zich altijd af: wat zit hier achter? Als hij de laatste jaren dingen ging kopen, was ik het er nooit mee eens.
DD: Hadden jullie in Agora ook zelf camera’s en/of monitoren ter beschikking?
GVD: Wij hadden een monitor. En we hadden ook een recorder, zo’n Sony Open Reel. Die hebben we dan aan
de academie gegeven. De monitor hebben we gehouden - daar kwamen we dan later achter dat het ook een
televisie was. (lacht) (...)
DD: Hadden jullie elk een andere rol binnen Agora?
GVD: Agora, dat is dat ‘markt’ idee. We wilden eigenlijk dezelfde situatie als waarin we in Italië leefden. We
woonden daar ruim. We hadden daar vrienden, zoals Herbie en z’n echtgenote. Zij kwamen binnen in onze
galerie in Verona. (...) We hadden daar een heel erg open huishouden.
Vrouw van Dijck: Dat had je hier ook willen doen.
GVD: Ja, dat is toch een andere situatie hier.
DD: Ik vond in de archieven van Den Haag dat er ooit plannen werden gemaakt om een productiestudio te
starten hier, maar ik vond niet terug of die gerealiseerd werd?
GVD: Een werkplaats, ja. Weet je, die dingen haalden elkaar zo snel in! Daar moet je buiten blijven, dat de
kunstenaars het maar zelf uitzoeken.
Vrouw van Dijck: Zoals jij lang met die Polaroids bent bezig geweest?
GVD: Ja, dat wordt ook ingehaald. Door zichzelf. Dat idee van ‘instant’. Maar Polaroid is nog altijd goed. Maar
dat kun je ook zien als de manipuleerbaarheid van beelden. Je kunt zelfs het onbestaande op foto creëren.
Maar die manipulatie zit in alle media, zelfs in olieverf.
DD: En u had ook contact met Lu Van Orshoven, van LuVox?
GVD: Nu je dat zo zegt: video’s, overleven die de tijd wel?
DD: Daar zijn wij dus nu mee bezig.
GVD: Nee, ik bedoel als object?
Vrouw van Dijck: Ja een aantal video’s uit het archief, daar was een heleboel aan beschadigd.
GVD: Je ziet het passeren van de tijd. Of dan digitaliseren op een schijfje. Maar hoeveel kunstenaars zijn bezig
met die techniek? Ik denk dat er van die hele videokunst inhoudelijk en materieel niet veel zal overblijven.
DD: Ik heb nog één vraag over Filip Francis. Die heeft, als ik me niet vergis, hier ooit zijn “Solo For Tumbling
Woodblocks” opgevoerd. Is dat gefilmd geworden?
GVD: Ongetwijfeld. Dat was door de hele gang, de trap op enzovoorts. Dat was heel lollig. Maar ik vond dat zijn
werk een zekere wetenschappelijkheid had. We zijn een keer samen in een auto naar Duitsland, naar Aken
geweest. Naar Wolfgang Becker. Samen met Raoul en Herbie. (...) Voor een kunstenaar was het goed om in het

Ludwig Forum in Aachen tentoon te stellen. Dat zijn allemaal momenten in tijd, dat is allemaal zo vluchtig en
zo snel. Wat is je probleem met de jeugd? De haast, zegt Umberto Eco.
5.

Bevindingen
Via Shinkichi Tajiri vond ook in Agora, net als in Yellow Now de introductie van de Portapak-camera
plaats, en ging een kunstenaar als Raoul Marroquin (samen met Young Tchong ook Equipo
Moviemiento) hier, net als Jacques Lizène in Luik, mee aan de slag. Kunstenaarsfilm en -video lijkt ook
in Agora veeleer één van de vele media geweest te zijn - vooral Marroquin was een belangrijke
trekker. Wat betreft de Belgische aanwezigheid in Agora, ging dit niet zozeer over kunstenaarsfilm en
-video. Yves Desmet stelde dit wél regelmatig voor, in de vorm van projecties of videowerk, maar hier
werd niet echt op ingegaan. De rol vanStudio Agora voor de Belgische kunstenaarsfilm en -video is
dus zeer gering. Wél was het een belangrijke schakel waar de Belgische kunstenaars in contact
kwamen met andere kunstenaars, en dus ook met film en video. Dit blijkt uit het aantal evenementen
(oplijsting) rondom video in Agora. Uit de correspondentie blijkt dat er uitwisseling plaatsvond op
institutioneel niveau (ICC, New Reform, Plus-Kern…), op technologisch niveau (LuVox) en op
inhoudelijk niveau.

Rapport onderzoek: Bonnefantenmuseum Maastricht
Onderzoeker: Dagmar Dirkx
Archief: Bonnefantenmuseum Maastricht
Datum: 06/09/2019

1.

Situering
Het Bonnefantenmuseum in Maastricht is een museum voor Schone Kunsten, dat al bestaat sinds 1884.
Van 1951 tot 1978 was het gelokaliseerd in een oud warenhuis. In 1977 organiseerde het museum de
Film- en Videomanifestatie “Kijken & Doen”, op initiatief van Alexander Van Grevenstein en Tom Quick.
Hieronder vindt u een neerslag van de documentatie van die manifestatie.

2.

Onderzocht materiaal
2.1.
Tentoonstellingsmap:
2.1.1.
Informatie/documentatie na afloop manifestatie (uit tijdschrift
“Museuminformatie”:
20 september 14.15u:
Lezing Drs. I.L.Szénassy, directeur Bonnefantenmuseum: “Video in museum”
Lezing Tom Quick, educatief medewerker Bonnefantenmuseum: “Praktisch gebruik
van video in het museum”
Uitslag enquête “Video in museum”
Lezing Jan Debbaut, Van Abbemuseum: “Vertoning van videobanden van
kunstenaars en deelnemers Video-en filmmanifestatie “Kijken & Doen”
2.1.2.
Rapporten Video- en Filmmanifestatie:
Catalogus Belgische namen:
Alessandro “Tussen ons is er een andere”, 1976, zw-w, 15min.
Gary Bigot “Perception Vague vidéo - connaissance analytique connaissance esthétique”, 1976-1977, MTL, zw-w, 17min.: “formuleren van
een intuïtieve kennis (analytische en synthetische)”
Leo Copers, “Negen Sculpturen”, 1974, zw-w, 15min.: “ik ontwierp een werk,
een pot aan een ketting, rondgeslingerd door een motor. Op de tape nam ik
zelf de plaats van de motor in en slingerde negen materialen rond die ik in
mijn werk veel gebruik. Ik kon de snelheid en agressiviteit van een draaiende
motor niet bereiken...dus gooide ik ze stuk. Dit had het nevenverschijnsel dat
ze in verschillende toestanden te zien zijn.”
De Volder, Erik en Uytterhaegen, Carl: “Stapeling” (1975) en “Regeneratie”
(1975), zw-w, totaal 30 min.
Edith Dewit: “New Year’s Resolution” (1977), zw-w, 10 min. Ego Hyper Star
(1976), zw-w, 5 min.
Hugo Duchateau: “Relations” (1975), zw-w, 16 min. Lens Fine Art
Antwerpen.: “poging om eenvoudige schilderkunstige komposities te
vervolledigen en in relatie te brengen met hun instrumentarium, door middel
van tijd (video-opname) en ruimte (de opstelling van video-apparatuur en
tekenbenodigdheden).
Lili Dujourie, “Zonder titel” (1976), zw-w, 20 min.
Filip Francis, “Pieces for Tumbling Woodblocks”, 1975-1977, zw-w, 20min:
St.Annatunnel, Antwerpen
Spectrum gallery Antwerpen
Atelier, Antwerpen
Café “De Skipper” Antwerpen
Neue Galerie, Aachen
ICC Antwerpen
Barbara en Michael Leisgen, “La Ligne de soleil”, 1977, zw-w, 12min.

-

-

-

Jacques Lennep, “Vidéo-fil”, 1976, zw-w, 15 min.: “l’ auteur dessine des traits
sur son visage puis enroule un long ruban autour de celui-ci. Il masque
ensuite son image vidéo par un gribouillage sur un vitre située entre lui et la
caméra. Toute la séquence est projectée alors par un moniteur autour
duquel l’auteur enroule un cable de 50 mètres. Il invite enfin le spectateur à
agir de la même façon avec son propre moniteur.”
Jacques Lizène, “Vie, camp de travail (1975, remake 1977”, zw-w, 30 min.
Cirque Divers: “art à la forme résolument stupide/ art stupide” + “Cirque
Divers” (1977), zw-w, 30 min. Cirque Divers: “parade d’ouverture du Cirque
Divers à Liège”
Danny Matthys, “9 B/W Polaroid Pictures” (1976), zw-w, 10 min.: “Perceptie
van de wisselwerking ruimte/tijd, vastgelegd via diverse media in
beeldenreeksen: a) in momentopnamen, b) in continuopname; al dan niet
zelfstandig gebruikt”
Guy Mees: “Portret” (1975), zw-w, 6 x 4min.
Ludo Mich: “Lysistrata” (1976), zw-w, 55min.: “improvisaties op het Griekse
blijspel Lysistrata van Aristophanes (411 v.C.) als totaalgebeuren (video,
film, theater). Waar in de 16mm het bewerkte blijspel centraal staat (met
respekteren van de verhaalstruktuur), ging het bij deze video-tape vooral om
het aktiegebeuren bij de opname zelf, de relaties tussen de betrokken
akteurs”
Jacques Louis Nyst, “L’ombrelle en papier” (1976), “La Farde aux Canards”
(1976), “Partition pour un mouton” (1976), zw-w, 15min.: “à partir d’objets
quotidiens proposer une lecture imaginaire qui situe l’objet comme un miroir
de la pensée”
Christine Vandemortel, “Pression-Déjection” (1976), zw/w, 11min.: “passage
au travers d’un tube en béton, posé sur un sol argileux au moment du dégel.
Arrosage du corps à la sortie du tube (eau).”
Raoul Van den Boom, “Marilyn Monroe”, (1976), zw-w, 15min.
Mark Verstockt, “Five Acts on Screen” (1975), zw/w, 40min. Continental
Video Antwerpen: “het gebruik van het televisiescherm als drager waarop
een bepaalde aktiviteit gebeurt.”
Catalogus: studio opgezet in samenwerking met het I.C.C. te Antwerpen, Brandsteder
Electronics en Stadsacademie Maastricht
Liste des oeuvres vidéos françaises: met o.a. Léa Lublin, Roland Baladi, Gina Pane…
Video-programma Nederland: o.a. Michel Cardena, Marina Abramovic, Gerrit Dekker,
Harry de Kroon, Nan Hoover, Raoul Marroquin, Marjo Schumans…(ook internationale
kunstenaars)
Video-programma U.S.A.: o.a. Stephen Beck, Peter Campus, Frank Gilette, Nam
June Paik, Woody & Steina Vasulka….
Video-programma Frankrijk: o.a. Léa Lublin, Roland Baladi, Gina Pane, Dany Bloch,
Robert Cahen,...
Video-programma Engeland: o.a. Stuart Marshall, Tamara Krikorian, David Hall,
David Critchley, Steve Partridge
Video-programma België: zie bijlage (+ hierboven)
Tekst Marga Bijvoet: “Video-kunst in Nederland”
Catalogus: Raoul Marroquin: “Andy Dandy’s walk in Antwerpen”, 1976, zw-w, 12min.:
ICC Antwerpen + “Monologue with Andy”, 1976, zw-w, 8min.: ICC Antwerpen
Tekst Jan Debbaut: “Video als artistiek medium. Karakteristiek van de “videokunst” in
België”
Tekst Dany Bloch: “La Vidéo en France”
Tekst Don Foresta: “Video-art from America”
Tekst David Hall: “Towards an autonomous practice”(Groot-Brittannië)
Catalogus met illustratieve teksten

2.1.3.
-

2.1.4.
-

2.1.5.
-

Jan Van Eyck academie: David Hall: Video installations : voordracht en discussie,
7/3/1977
Inhoudelijk rapport met conclusies
Video- en Filmmanifestatie Kijken & Doen
Aanvraag apparatuur aan Brandsteder Electronics
Aanvraag Goethe-instituut voor samenwerking + vermelding Wulf Herzogenrath
Aanvraag tapes Videolijnbaancentrum Rotterdam
Nota: Paul Maenz??
Aanvraag Van Abbemuseum: tapes Gerry Schum
Aanvraag subsidie bij Ministerie van Cultuur
Schets voor studio tijdens manifestatie
Fiche: “Plan voor het maken van eigen video-band”
Beschrijf in het kort wat voor band je wil maken
Hoeveel mensen werken er mee?
Plaats van opname
Requisieten of hulpmiddelen nodig?
Wat voor geluid?
Hoe is de taakverdeling?
Budget manifestatie
Verslag video-dag 18/3/1977
Verslag België/Nederland/Frankrijk/U.S.A./Engeland
Uitnodiging: persbericht ICC + invulfiche (zie bijlage)
Aanvraag subsidies ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk werk, met
daarin de vermelding: “Ook België heeft dus haar ‘week’. Wat betreft deze laatste
bestaat er een nauwe samenwerking met het I.C.C. te Antwerpen”
Bevestiging subsidies voor 6 Franse en 6 Belgische tapes van het ministerie van
Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk
Bevestiging Consul van België voor aanwezigheid opening manifestatie
Bevestiging Flor Bex ICC voor aanwezigheid opening manifestatie
Bevestiging aanwezigheid Jan Debbaut ICC voor aanwezigheid opening
Ontvangstbevestiging tape Danny Matthys Uitnodiging Steve Partridge via David Hall
Antwoord op uitnodiging participatie video-manifestatie van Theo Van der Aa
(AGORA): wat wordt er verwacht?
Bevestiging samenwerking AGORA voor video-performances van Marroquin, Dekker,
Urban, d’Armagnac, Tarlo: 4 + 11 + 18 maart 1977
Correspondentie Wies Smals/De Appel ivm samenwerking video-manifestatie voor
tapes en uitbetaling kunstenaars
Bijdrage aan manifestatie: U.S. Information Service American Ambassy Den Haag
Correspondentie uitbetaling David Hall voor voordracht Jan Van Eyck
Correspondentie Biënnale van Parijs + lijst van genodigden voor Biënnale van Parijs
Persknipsels
“Videokunst, het lelijke eendje - onoverzichtelijke overzichtstentoonstelling”, in
Nederlandse krant - bron onbekend: “Ongetwijfeld het meest interesssant is video
wanneer het medium zijn mogelijkheden en zijn beperktheden en zijn elektronisch
visueel karakter uitgepuurd worden. In dit verband zijn de tapes van de Brit David Hall
en de Belg Danny Matthys het meest relevant.”

3.

Bevindingen
De Video & Filmmanifestatie Kijken & Doen, van 11 februari tot en met 20 maart 1977, verenigde een
groot aantal kunstenaars, tapes, critici, educatoren en het grote publiek om kennis te maken met,
ideeën uit te wisselen over, en zelf aan de slag te gaan met ‘video & film in het museum’. De
manifestatie kan worden vergeleken met de Open Encounters on Video, zij het met een ruimere focus
op ook educatie en workshops en minder inhoudelijke debatten. De tapes die werden getoond van
zowel de Verenigde Staten, Groot-Brittannië, Frankrijk, Nederland, vertonen grote gelijkenissen met de
aanwezige internationale kunstenaars in België - anderzijds waren de Belgische aanwezige kunstenaars
ook de ‘usual suspects’ in het ICC, Palais des Beaux-Arts of andere galerijen. Ook de namen van critici
als Jan Debbaut, David Hall, Don Foresta of Dany Bloch, komen zeer regelmatig terug en tonen
opnieuw het kleine netwerk rondom kunstenaarsfilm en -video in de jaren 1970. Ten slotte valt de
technische samenwerking met het ICC in verband met de opzet van een studio voor kunstenaars en
publiek op. Dit bewijst de grote technische kennis en knowhow die aanwezig was in het ICC.

4.

Bijlagen

Rapport onderzoek Kunst en Kultuur
Onderzoeker: Erien Withouck
Archief: M HKA
1.

Situering

Kunst & Kultuur bevat een aantal relevante artikels over de Triënnale van Brugge, Aspecten van de
Hedendaagse Kunst in België en het Super 8 Festival. Verder geeft het ook een inzicht in de Belgische
kunstscene en alle relevante tentoonstellingen waar mogelijks video is getoond.
2.

Overzicht relevante evenementen

Evenementen:
1974, Aspecten van de Actuele Kunst in Belgie, Antwerpen
1974, Derde Triënnale van Brugge, Brugge
1974, 8mm festival, Brussel
1975, Artist Video Tapes, Lausanne, Parijs, Brussel
1978, 8mm festival, Brussel
Tentoonstellingen waar mogelijks video werd getoont:
1973, Zes Belgische Kunstenaars: Charlier, Geys, Lohaus, Mees, Panamarenko, Paleis voor Schone Kunsten,
Brussel
1974, Wout Vercammen, Spectrum, Antwerp
1974, CAP, Belgisches Haus, Cologne
1974, Aspecten van de Actuele Kunst in België, I.C.C., Antwerp
1974, Daniël Dewaele, Galerie Hedendaags, Knokke
1974, Bruce Nauman, Wide White Space, Antwerp
1974, Daniël Buren, Wide White Space, Antwerp
1974, Phillipe Van Snick, Wide White Space, Antwerp
1974, Yves De Smet, Plus-Kern, Antwerp
1974, Lou Copers, Plus-Kern, Antwerp
1975, Lea Lublin, Sosno, I.C.C., Antwerp
1975, Jacques Charlier, Galerie Vega, Liège
1975, Phillipe Van Snick, Wide White Space, Antwerp
1975, Dan Graham, I.C.C., Antwerp
1975, Barbara & Micheal Leisgen, Paleis voor Schone Kunsten, Brussel
1975, Leo Dooper, Galerie Ecuyer, Brussel
1975, Kunst Als Film, Elsa Von Honolulu Loringhoven, Gent
1975, De Video, Paleis voor Schone Kunsten, Brussel
1975, Jacques Charlier, Paleis voor Schone Kunsten, Brussel
1977, Yves de Smet, C.I.C., Gent
1978, Hugo Duchateau, Galerie Jurka
1978, Jacques Louis Nyst, Palais voor Schone Kunsten, Brussel
1979, Yves De Smet - Jano Noskoff, I.C.C., Antwerp
1979, Hugo Duchateau, Isy Brachot, Parijs
1979, Jacques Lennep, Isy Brachot, Brussels
1979, Leo Copers, C.I.C., Gent
1979, Gary Bigot, C.IC., Gent
1979, Hugo Heyrman, Mineta Move, Brussel
1980, Yves De Smet, Museum D’Hondt Dhaenens, Deurle
1980, Hugo Heyrman, Mineta Move, Brusel
1980, Hugo Duchateau, I.C.C., Antwerp
1980, Yves De Smet, Belgischen Haus, Cologne
1980, Jacques Lennep stelt Yves Somville tentoon, I.C.C., Antwerp

3.

Onderzocht Materiaal

-

7de jaar nr. 14, 07/1974
● Derde Triënnale van Brugge (zie bijlage 1)
7de jaar nr. 16, 09/1974
● Aspecten van de Actuele kunst in Belgie (zie bijlage 2)
7de jaar nr. 20, 10/1974
● Super 8 (zie bijlage 3)
8ste jaar nr. 21, 12/1974
● 8mm (zie bijlage 4)
12de jaar nr. 6, 06/1979
● De Jaren ’70 (zie bijlage 5)

-

Bijlage 1: Derde Triënnale van Brugge

Bijlage 2: Aspecten van de Actuele kunst in Belgie

Bijlage 3: Super 8

Bijlage 4: 8mm

Bijlage 5: De Jaren Zeventig

Rapport onderzoek: Flash Art
Onderzoeker: Erien Withouck
1.

Situering

Flash Art is een internationaal tijdschrift rond videokunst en andere media.

2.

Overzicht relevante evenementen

1974, Derde Triënnale van Brugge, Brugge
1975, Artist Video Tapes, Lausanne, Parijs, Brussel

3.

Onderzocht Materiaal

-

44-45 04/1974
• Jacques Lizéne, p.36 (zie bijlage 1)
• Jacques Charlier, p.34 (zie bijlage 2)
48-49 10/1974
• Bruges: 3ieme Triennale d’Art Actuel, p.29 (zie bijlage 3)
• Le Bailli, p.29 (zie bijlage 4)
52-53 02/1975
• Liège: Art/Actualité et Yellow Now, p.18 (zie bijlage 5)
• Galerie Vidéo, p.20 (zie bijlage 6)
54-55 05/1975
• Artist Video Tapes
Belgische kunstenaars: CAP, Charlier, Copers, groupe 50/04, Leisgen, Mass Moving, Matthys,
Van Es, Verstockt, p.54-55 (zie bijlage 7)
62-63 04/1976
• Mass Moving, p.11 (zie bijlage 8)
82-83 05/1978
• Maniac Productions, p.12-13 (zie bijlage 9)

-

-

-

-

Bijlage 1

Bijlage 2

Bijlage 3

Bijlage 4

Bijlage 5

Bijlage 6

Bijlage 7

Bijlage 8

Bijlage 9

Rapport onderzoek: Magazine +/-0
Onderzoeker: Dagmar Dirkx
Archief: nummers verkregen van Anne-Marie Rona + vooronderzoek archieven KMSKB
Data: 8/3, 23/3, 30/3 en 11/5/2019
1. Situering
+/-0 is een tijdschrift dat in 1973 werd opgericht door Elisabeth Rona en werd gecoördineerd door
Elisabeth zelf en haar kinderen Stéphane en Anne-Marie Rona. Zij waren tevens de eigenaars van de
galerie Les Contemporains in Brussel en Genval. Het tijdschrift geeft een inzicht in de interesse voor
het medium kunstenaarsfilm en -video in de jaren ‘70, alsook in verschillende evenementen
(tentoonstellingen, lezingen, workshops...) die aandacht besteedden aan het medium. Ook enkele
uitgaven uit de jaren ‘80 werden bekeken, omdat zij een terugblik bieden op het medium in België in
de jaren ‘70.
2. Onderzocht materiaal en overzicht relevante evenementen
JAREN ‘70:
2.1. N°2, december 1973
- I.S.E.L.P.: Dennis Oppenheim, BXL: projecties films + dia’s + introductie Jean-Pierre Van
Tieghem + performance
- A.P.I.A.W.: Jacques-Louis Nyst - Myrtle Beach N.C.
- Interview Jacques-Louis Nyst: uitleg over TV/signes + vertoond in Galerie le Zodiaque BXL Galerie Contour BXL - Galerie Carrefour BXL - Galerie Hedendaags Knokke - Galerie VEGA Luik
2.2. N°3 februari 1974
- Paul Maenz: Cologne + BXL
- Galerie d.: Rauschenberg: wat is Galerie Delta?
2.3. N°4, april 1974
- Palais des Beaux-Arts Bruxelles (PBA BXL): Dennis Oppenheim, 1974
- KMSKB Bruxelles: Jacques Lennep, 1974: René Berger over communicatie - Jan Dibbets
verwijzing - 1974: “(...) documentaire pour souris blanches (...) assistent à l’émission
enfermées dans une cage: un appareil T.V.”
- Yellow Now, Liège: Barbara en Michaël Leisgen “lire ce qui n’a jamais été écrit”, maart 1974
2.4. N°5 september 1974
- Progressionen 1 - Keulen (Independante) met o.a. Robert De Boeck, Jacques Charlier,
Jacques Lizène, Jacques Lennep, Jacques-Louis Nyst, Schwind, Antonio Muntadas en Raoul
Marroquin
- Progressionen 2 + 3: Knokke, galerie Hedendaags (2) + Antwerpen
- MTL, Brussel: John Baldessari, september 1974
- MTL, Brussel: Marcel Broodthaers, oktober 1974
- MTL, Brussel: Dan Graham, november 1974
- EXPRMNTL 5, Knokke
- Artikel Broodthaers: o.a. Fred Forest
- Artikel Hervé Fischer: televisie - I.C.C./Continental Film/Video Tour - CAYC - W.O.R.K.S.
(Canada), C.N.A.C. (Parijs) - ‘contre-usage de la télé’ van de kunstenaars - Fred Forest
- Projekt ‘74: video-expositie van Wulf Herzogenrath
- Afbeelding Nam June Paik
- Triënnale Brugge, 1974: aandacht aan video + film: o.a. Hugo Duchateau, C.A.P., Jacques
Charlier, Maurice Roquet
- Studio International: nummer gewijd aan België
2.5. N°6 november 1974
- Galerie Germain, Parijs: video - Parijs, samenwerking N.Y. (Stefannotti) - o.a. Eleanor Antin,

Douglas Davis, Hans Haacke, Taka Iimura, Allan Kaprow, Kobuka, Les Levine, Dennis Oppenheim,
Charlemagne Palestine, Robert Welch - ook video’s verkocht - distributie in België
- Fred Forest
- ARC 2, Parijs: video van 8/11-8/12/1974 - “Art video en confrontation vidéo 1974” - CNAAV:
animation audio-visuelle - Dany Bloch - zie ook Projekt ‘74: Dan Graham; Nam June Paik
- Desafektion du passage du Bailli: vertrek van galerijen Plus-Kern, Paul Maenz, Delta, Hervé
Alexandre en nu ook Ingrid Oppenheim
- MTL, Brussel: Jan Dibbet, dec/jan 1975
- Wide White Space: David Lamelas, 1975
- PBA, Brussel: James-Lee Byars, 1974 - “I love you backwards in the air”
- Interview Karel Geirlandt PBA: “diversifier les infos” via video
- Artikel “Corpus”: o.a. Günther Brus, Body art/video, Gina Pane, Vito Acconci, Dennis
Oppenheim, Richard Long, Jan Dibbets, Bruce Nauman, William Wegman
- Plan Gallery, Knokke: Danny Matthijs, 1975
- Galerie VEGA, Luik: Panamarenko - Jacques Charlier - Andy Warhol - Gilbert & George, 1975
2.6. N°7, januari 1975
- PBA, Brussel: Jacques Charlier, 1975
- PBA, Brussel: On Kawara, 1975
- PBA, Brussel: expo video: zie artikel, 1975 (Artist’s Video Tapes)
- PBA, Brussel: Peter Downsbrough, 1975
- PBA, Brussel: Barbara und Michael Leisgen
- Artikel Art Sociologique: nieuwe tendens - Fred Forest - Sosno - Les Levine - Maurice Roquet
- RTB, Luik: verdwijnen uitzending Van Tieghem - “Actualité du Midi” - nog plaats voor cultuur? “Couleur et Formes” verdwenen - “ARTS HEBDO” = nieuw
- I.C.C., Antwerpen: Hervé Fischer
- ARC 2, Parijs: Wolf Vostell
- Espace Cardin, Parijs: CAYC
- N.A.M.E. Galery and Film Group Chicago: Pierre Hubert, Jacques Lennep, Jacques Lizène,
J-L Nyst
- Artikel: ART VIDEO:
- Galerie MTL, ‘71: 1ste met magnetoscopische montages te presenteren in galerij:
Gerry Schum: Land Art ‘69 + Identification, ‘70 - daarnaast ook Beuys/Buren/Stanley
Brown/Jan Dibbets/Gilbert & George/Jacques Charlier
- 4 internationale netwerken voor productie en distributie: Art Tapes 22
(Firenze)/Castelli-Sonnabend (New York)/Stefannotty (New York)/ Studio Oppenheim
(Keulen)
- Fred Forest - Groupe C.A.P.
- “Il est possible de visionner en Belgique les travaux des artistes de la scène
internationale réalisée par les grandes maisons d’éditions que nous avons cité dans la
centre vidéo à Bruxelles par la galerie Oppenheim de Cologne et la galerie d. De
Bruxelles”
uit
VS/Canada/Japan/België/Frankrijk/Zwitserland/Nederland/Duitsland/Joegoslavië
- 2 TV laboratoria (circuit fermé): zw/w + kleur: ter beschikking van publiek
- andere evenementen: Bâle, Fair + Projekt ‘74 + Impact Art Vidéo + ARC 2 + 4
distributeurs genoemd
- specificiteit van het medium: minimal/land art/body art/narrative art
- techniek: video vs cinema/compatibiliteit VS Europa/financiële moeilijkheden als
beperkingen
- Software
- kunstenaars in collectieven vs individu
- Types:
- 1) vidéo-redonance (Graham, Iimura)
- 2) vidéo-témoignage (Palestine, Oppenheim, Wegman, Acconci)
- 3) Video-analyse (Vostell, Forest, Muntadas)
- 4) la vidéo formelle (Paik) - avant vs arrière garde
- video = nog zoekend
- C.A.P. Video: stills

- EXPRMNTL 5, Knokke: artikel
- Galerie Delta: Peter Downsbrough
- Studio Oppenheim: productie Ulrike Rosenbach, Jan Gibson, Bruno Domation
- Lens Fine Art, Antwerpen: Hugo Duchateau
- Galerie Hervé Alexandre, Brussel: Hevé Fischer: Art + Communication marginale
- Yellow Now, Liège: Barbara und Michael Leisgen (zie vorig nummer) + J-L Nyst “Pour un
voyageur futur”
- Spectrum Galerij, Antwerpen: C.A.P. & Relations + Filip Francis + permanent: Deleu, Francis,
Vercammen
- Galerie VEGA, Luik: Panamarenko
- Altamira: Nyst + Horvath
- Galerie d.: Charlemagne Palestine
2.7. N°8, maart 1975
- Art/Actualité: Maurice Roquet Via Nicole Forschbach
- PBA, Bruxelles: Dennis Oppenheim - Barbara und Michael Leisgen
- Note Gantoise: Studioskoop Gent ‘63: 15 producties/maand
- New Reform Multimedia, Aalst: “De Explosie van de Media”, 1975 - Fischer/Forest - Films
d’artistes
- Collectif Art Sociologique: manifest
- Hervé Fischer/Fred Forest: video/TV/Jean-Paul Thenot
- Nicola: “De cette situation, sorte de réel; imaginaire, Nicola fait naître et conduit des effets
secondaire par le médium de la vidéo, le film de l’animation du manteau, des gens qui y
rentrent, est projeté à ces participants, leurs réactions durant cette projection faisant une
nouvelle fois l’objet d’un enregistrement vidéo” - Alexandra Monnet à BXL
- L’Art Corporel: performance + vidéo: Gina Pane, Vito Acconci
- Harald Szeemann au musée d’Ixelles: Dan Graham…
- Galerie Elsa Von Honolulu-Loringhoven: “Le 14-15-16 mars 1975 le festival de vidéos et de
films d’artistes belges organisé en collaboration avec Yves De Smet. Titre du festival: “Kunst
als Film”
- MTL, Bruxelles: Charlemagne Palestine, 1975
- Konsthal Malmö, Zweden: Jacques Charlier, Fred Forest, Gerz, Guette; Leisgen…
- Revue: féminisme & art
- Courrier: Lennep reactie op Baudson over artikel video: “Je l’estime d’une importance très
relative lors qu’elle a trait à l’utilisation d’une technique” + Raymond Zone
2.8. N°9, juni 1975
- ICC, Antwerpen: Dan Graham 24/5-15/6
- MTL, Brussel: Gilbert & George
- PBA, Brussel: Dan Graham - Dennis Oppenheim
- Salle ‘4 (?): Barbara + Michael Leisgen
- Foire Internationale Köln: Stephannotty N.Y.: Muntadas: getoond in PBA
- FRA - DUI: ook video-uitwisseling
- Groep voor Informatie en Research: Phil. Mertens: ook video besproken
- C.I.C., Gent: Broodthaers, De Smet, Fulton, Sol Lewit
- CAYC: 3de Internationale Encounter on Video
- Musée d’Ixelles: Harald Szeemann: WE JE IK NOUS: Circus met oa Byars, Charlier, Lohaus,
Nicola, Panamarenko, Sieverding (geen video?)
- Revue: Le journal POUR (zie ook Daniel Buren in PBA)
- Artikel Jacques Charlier
- Artikel Oppenheim in PBA
- “Nous Sommes des artistes”: Roger D’Hondt over Oost-West verhoudingen in kunst (+
Amérique du Sud) + verwijzing Koude Oorlog
- Old Media 1, Malmö: video
- Fred Forest: over TV
- C.A.P. in Bordeaux
- “Le groupe CAP a été sélectionné pour participer à une manifestation VIDEO-SHOW
international organisé par la Serpentine Gallery en collaboration avec “The Arts Council of

Great Britain”
- Galerie Gulden Snee, Brussel: Lena Halflants
- Edition Yellow Now: boek J-L Nyst “Pour un visiteur futur”
- L’annuel SKIRA: Berger ‘dresse le premier inventaire de ‘1e’ art vidéo’
- Revue: “Luna Park”, Brussel
- Plan Gallery, Knokke: Nicola
- Galerie VEGA, Luik: Dennis Oppenheim
- Elsa Van Honolulu-Loringhoven, Gent: Fred Vandaele, Cis Degand, Jan Vercruysse
- PBA, Brussel: Ger Dekkers, Dan Graham, Dennis Oppenheim, J-P Raymond, USA
Photography + Barbara en Michael Leisgen
2.9. N°10, september 1975
- Galerie Delta = vanaf nu Albert Baronian
- Jeune Peinture Belge: Filip Francis
- Galerie VEGA, Luik: over de Luikse scene
- Armand Gette in Paleis: video
- Jeunesses et Arts Plastiques, Brussel: Sado ou Maso: conferentie René Berger over televisie
- Foto-Film-Video, Neuenkirchen: Duits-Frans symposium, zie ook Assenede en Marseille
- 9de Biënnale, Parijs: Alain D’Hooghe - “Art Poubelle” (film): “Le projet initial prévoyait
l’installation au sein de la Biennale, d’un bordel véritable à aurait officié des prostituées
professionnelles engagées dans la ville de Paris aux frais des autorités françaises! Devant le
refus de la Biennale évoquant des délicats problèmes de plombries, Alain d’Hooghe préfera
tourner en Belgique à Liège un film intitulé “A l’Art d’Avant-Garde, BAR” où figure de jeunes
bourgouises déguisées en prostituées. L’auteur du film n’ayant pu recouri au service de
professionnelle à Liège, les subsides alloués par le gouvernement belge, cette fois étant
insuffisant. Il n’y a pas à dire, il est heureux que nos gouvernements se portents encore
garants de notre intégrité morale!!”
- Foto: Barbara + Michael Leisgen “Le Cauchemar”
- Foto: J-L Nyst
- Artikel Antonio Muntadas: vidéotapes - VS - Galerie Vincone, Barcelona - SONY (sponsor?) René Berger over micro-macro TV
- Marina Abramovic: registratie via video
- Artikel CAP: Au pays de Charleroi, PBA Charleroi: Boltanski, Hubert, Lennep, Nyst, Lizène,...
- Assenede: L’Art en Campagne: GIR: Groupe Information Recherche Phil. Mertens: happenings
+ spektakels o.a. Schwind, Lennep, Robbe De Hert + Fugitive Cinema, CAP (geen video?)
- Uitgaven, Antwerpen: Guy Schraenen
- Courrier: SOSNO, Studio Zoom
2.10. N°11, november 1975
- Artikel Groupe RUPTZ: Marc Borgers + Jean-Louis Sbille + Anne-Frère + Charles Hanon (?) “pratiquent l’art vidéo. En juillet 1975, un offset en noir et gris, très ambiguë est exposée à la
Galerie Détour de Jambes où la première manifestation du groupe a eu lieu le 23 et 24 août.” Expérience du présent: documents: plan + explications (1)/télégramme (2)/lettre “mes tendres”
(3) - Panorama d’Eggishorn - Maison de la Culture de Namur (Claude Lorent)
- ICC, Antwerpen: L’espace d’un été: Romberg: “Typologies of my body”, videotape 1974
- PBA, Charleroi: Capitale du pays noir: Lizène, Nyst, Lennep, Courtois, Hubert,
Ransonnet...geen video?
- Biënnale Sao Paolo: Fred Forest: “Action Vidéo Sociologique”
- Neue Galerie, Keulen: “Du pop au concept. L’art contemporaire dans les collections privées
belges”: Acconci, Brouwn, Dibbets, Gilbert & George, Dan Graham, Oppenheim, Wegman....
- Artikel Annemasse, Frankrijk: “Art/Animation/Video”: Forest, JEannet, Lea Lublin, Sosno..geen
Belgen
- Aarhus, Denemarken: “Le Festival International de Video”: “où un laboratoire de recherche en
video de l’Université de L.A.” - vnl VS + Japan en Denenmarken: 6 videostations en
productiestudio. Geen Belgen?
- CAYC, Argentinië: Paul Maenz - les années 70
- Galerie VEGA, Luik: H’Art Music - Jacques Charlier - zie ook infra:
- Neue Galerie, Keulen: ‘L’art en Belgique”: Charlier, Panamerenko, Nyst, Lizène
- Galerie VEGA, Luik: Dennis Oppenheim

- Galerie VEGA Luik: Dan Graham
- Galerie VEGA, Luik: belges: Pol Bury, CAP 3, Nyst, Charlier, Panamarenko (en Dibbets, NL)
via Manette Repriels
- Kunstforum: Foto-Film-Video
- Ingrid Oppenheim, Keulen: oktober 1973 (?) - Video life performances Ulrike Rosenbach/M
Buth - eigene Videobänder: Rosenbach/Gibson/Buthe/Oppenheim/Palestine/Vom
Bruch/Paeffgen/Demattio/Dorothy Lange
- Elsa Von Honolulu-Loringhoven, Gent: Danny Matthijs (okt/nov 75) + Peter Downsbrough
(nov/dec 75)
- Plan Gallery, Knokke: Nicola
2.11. N°12, februari 1976
- Coöperatie Danny Matthijs voor +/-0 (editie)
- Manhatten Center, Brussel: Pierre Courtois
- Whitechapel, London: Michael Druks, video
- PROKA, Gent: Academie Gent: Theorie/Informatie/Praktijk
- Nouvelle Etuve, Liège: Lennep + Evrard, Monsieur Bonvoisin
- ExpoArt, Bari: films + vidéotapes
- ARC 2, Parijs: Giussepe Chiari (video-concert)/Fluxus
- Jacques Charlier: Tonight for ever (artikel)
- Artikel “Une semaine en Annemasse” - Art/Animation/Video: met o.a. Lublin, Forest, Sosno,
Rabascall - Vilem Flusser over het medium video
- La Biennale de l’an 2000: Fred Forest: collaboration video - over communicatiemiddelen zie
ook Galerie Germain, Parijs, ‘73: circuit fermé - conferentie over video door Forest
- ICC, Antwerpen: Sosno, Lea Lublin
- CAYC, Buenos Aires: Hungria ‘74
- Claude Degueldre (?)
- Université de Genève: Buren - Downsbrough - Graham
- SOSNO: artikel video
- Neue Galerie, Aken: artikel “Deux exposition belges” - Wolfgang Becker - wat is de hoofdstad
cultuur in België? - over collectionneurs - verschil met Duitsland - situatie op universiteiten van
België - Philippe Van Snick: 16mm perforaties - J Charlier/D’Hooghe/Francis/Nyst/Wéry/Lizène
- Belgische scene naar andere media
- 5de International Encounter on Video, CAYC- ICC, Antwerpen: colloquium 21+22/2 screenings van 15 à 19h
- Buiten commercieel circuit: Charlier, De Boeck, Dujourie, Mees, Roquet
- Ingrid Oppenheim, Keulen: Catalogus video ‘75
- Yellow Now, editie: Ransonnet
- Elsa Von Honolulu-Loringhoven: Nyst
2.12. N°12 bis, juni 1976
- C.I.C., Gent: Paul Maenz, gallery + Coming People III
- PBA, Brussel: hommage Broodthaers - Jeune peinture: Gary Bigot + 50/04
- Neue Galerie, Aken: Magritte: 8 + 16mm naar VIDEO
- Foto’s Jacques Charlier
- Galerie VEGA, Luik: Dan Graham “qui réalisera une installation vidéo dans l’espace de la
galerie” - “MIRROR WINDOW CORNER” établit la relation outside (street), inside (gallery
space) par les médias (caméra - vidéo - moniteur) - “L’image du public de la rue sera piégée
par la caméra et le miroir mais l’image enregistrée par la caméra sera projetée sur l’écran avec
un time delay. Il y aura donc réflexion sur la représentation de l’objet, le public étant soumis
aux facteurs: espace, temps. Le processus est direct, presque psychologiquement marquée
par le temps nécessaire à la compréhension de l'événement, à la saisie du rapport entre le
sujet et l’objet”
- CAYC, Buenos Aires: 4de International Encounter on Video (3de Ferarra, 5de Antwerpen)
- Artikel: “Présence Suisse à Paris” - Minkoff/Otth/Urban/Bauermeister/Olesen - René Berger:
“Dans son style toujour pénétrant, il y décrit l’appareil TV comme médiation universel” Son
introduction est un plaidoyer en faveur de cet art vidéo difficile à naître qu’il place non pas à
côté la place des moyens traditionnels mais à d’expression. La documentation fournie par les

artistes est une source intéressante de réflexions sur leur démarche
- Artikel Nicole Gravier: “ Le travail se compose d’accumulations et d’associations d’images
directement photographiées sur un écran de télévision”
- Artikel Lennep: operatie toren van Pisa
- ICC, Antwerpen: J-L Byaers + Lena Halflants
- IDEAS Gallery, London: Michael Druks, video
- Artikel Antonio Muntadas: The last ten minutes: ““un playback” simultané du programme
télévisé de la veille enregistré directement sur l’écran TV. Il y juxtapose des scènes de la vie
Urbaine”
- Galerie VEGA, Luik: Nyst, “Le voyage de Christophe Colomb”: “Le programme prévoit un
développement video dans un environnement”...
- MTL, Brussel: John Baldessari
- Courrier: Baudouin Oosterlynck over Alain D’hooghe
- Galerie VEGA: Dan Graham
- Galerie d.: Bruce Nauman/Dennis Oppenheim/Vito Acconci/William Wegman/....
2.13. N°14, juni 1976
- Biënnale de Paris: integratie van video
- ICC, Antwerpen: Antonio Muntadas + Kunst en Technologie + Benni Efrat
- Foto’s Jacques Charlier
- Artikel Dan Graham: “The Glass Divider, light and social division” - spiegels - glasramen publieke ruimte - video feedback - self image - performer-audience - privacy (in galerie VEGA)
- Foto’s Plessi: opnames video
- De Appel, Amsterdam: 16mm opnames Abramovic
- ICC, Antwerpen: Christine Vandemoortel (+Bernard Marcelis)
- S.M.A.K. Gent opgericht (Jan Hoet)
- C.I.A.P. Hasselt opgericht: Vereniging voor Culturele informatie en actuele prentenkabinet in
Limburg: projecties van films, collecties van video - o.m. Dibbets, Beuys, Duchateau,
Broodthaers, Gilbert & George..collectie Lombert, Brussel
- Galerie VEGA + Yellow Now, Luik: Nyst
- Artikel Alessandro
- Galerie VEGA op 5de actuele kunstbeurs BXL: Charlier, Graham, Nyst,...
- CAYC: Belgian Avant-Garde, ICC, Antwerpen: Eduard Bal, Copers, Deleu, De Smet,
Duchateau, Francis, Lennep, Lizène, Nyst, Schwind, Vandenberghe, Van Es, Vercammen
- Item Groupe RUPTZ: Marc Borgers & J-L Sbille (Ruptz) ont montré du 1er au 7 juin les résidus
et témonies de trois expériences vidéo-conceptuelles. La première a eu lieu au PBA, Charleroi
20/3/76 (“Pourquoi”) La seconde à l’ULB pendant la “Journée Vidéo” au 30/3 (“Nature
morte”) Le 3e à l’Improviste dans le courant au mois de mai à Jambes: le mot “ART” s’ajoute
aux ombres quotidiens de la place Communale. Durée de l’expérience: 3 heures. Documents,
témoin et vidéo tapes ont été montré à “Détour”, Jambes (Namur)
- Revue: “Soft Art Press”: “Quelques réflexions au sujet de l’art vidéo”, René Bauermeister +
Jean Otth (n°6)
2.14. N°15, december 1976
- Jeunesse et Arts Plastiques, Brussel: 16/2/76: “De John Cage à Nam June Paik” par Jacques
Bekaert
- PBA, Brussel: Jacques Lennep
- 10de Biënnale Parijs: aandacht voor video
- Artikel “A Quel Stade?”: Jacques Lennep/Ezio Bucci
- Aachen, RFA: Ulrike Rosenbach “Rosenbach utilise un nouveau médium, la vidéo, pour
s’affranchir des contraintes conventionnels”
- Kapital 1 der Sonnenschriften, galerie Maier-Hahn, Düsseldorf: Barbara + Michael Leisgen:30
foto’s in zwart-wit en kleur “aussi que 2 bandes vidéos sur lesquelles on a essayé d’écrire
directement avec le soleil. Ces excesises montrant les capacités spécifiques des deux
Médias”
- Artikel Jacques Charlier: “Do you know Bob Wilson”
- Artikel SOSNOWSKI: video - film work of Ulrike Rosenbach - Castelli - films nothing to do with
narrative - Dibbets - The Kitchen - Andy Warhol’s fctory

- Foto’s/stills: Groupe RUPTZ
- Artikel “Les Belges: BXL New York/Philadelphia aller-retour”: “Depuis l’art populaire indien et
américan, y compris les tendances classiques des 18e et 19e siècle, juqsu’aux innotvations de
“minimal”, “environment” et “vidéo”
- Vu par Thierry De Duve: Artikel Bernard Queeckers: “le poids de l’écriture”: “L’Impulsion de
départ est-elle dans le sens incongru, soudain noté de l’expression “peser ses mots”? L’
Histoire ne le dit pas. Ce qu’elle dit, c’est le processus de travail que voici: un texte est choisi.
L'artiste transcrit chaque mot du texte sur un petit carbon déposé sur le plateau d’un pèse
lettres. Une caméra enregistre les oscillations de l'aiguilles. Le film est ensuite projeté image
par image et les mesurer indiquées par chaque image ....
- KMSKB, Brussel: Pol Bury (video?)
- Musee des beaux-arts, Mons: “Propositions” expo: Courtois, Groupe 50/04, Lennep, Lizène,
Ransonnet, Nyst, Phillipe Toussaint...video?
- PBA, Brussel: “Identité/Identifications”, om Barbara + Michael Leisgen, Acconci, Lüthi…
- MTL, Brussel: Guy Mees
- I.S.E.L.P., Brussel: dia + sonotheek
- Agora Studio, Maastricht: Yves De Smet (+ Druks, Van Dijck...)
- ICC, Antwerpen: Herbert Distel
- Van Abbe, Eindhoven: Stanley Brouwn
- Premier Etage, Liège: Groupe RUPTZ, “Des témoins des expériences on été présentés:
image-noir/Expérience du Présent/Pourquoi/Nature Morte/TRA/Afgamatic 50/Triptyique
2.15. N°16; februari 1977
- Aide au Super 8: “Le Centre National de Création et Diffusion Super 8 a désormains une
antenne à Namur. Cette Antenne Super 8 Namur permit qu’une aide technique prêt de
matériel, dans de pélicule intervention, soit apportée à la réalsiaton quelque genre que ce soit
fiction, document....” + Festival National du Film Super 8, fin 1977
- Biennale de Paris: aparte aandacht video: “Une section spéciale consacrée à la vidéo et
distinguant pour la première fois, la vidéo-sculpture de la vidéo-film (performances
enregistrées, reportages militants etc...) La liste des invités sera complétées ultérieurement.
Une rétrospective de l'expression vidéo accompagnera cet ensemble.” - Ant Farm/Frank
Gilette/Paul Kos/Mary Lucier/Stuart Marshall/Steve Partridge
- Cirque Divers, Liege: foundation ASBL Cirque Divers - cabaret-théâtre-galeries - o.a. RUPTZ Kaquet, Antaki, Jaminon, Lemaire, Lizène
- AMAM, Genève: Nam June Paik, Chiari, Ben
- CAYC: 6de International Encounter Video, Barcelona, Foundation Joan Miro
- Média 10/10, Namen: 16 + 35mm
- Forum R. Ho. K, 1977, Brussel: Dan Graham: gast Rijkscentrum Hoger Kunstonderwijs
Brussel: “Il y parle de ‘Videokunst’” - “La conférence eut lieu dans la salle des machines.
L’exposé traitait des moyens d’identifications pour soi-même et l’environnement social et
urbain dans lequel on vit. La conférence est introduite par Yves Gevaert
- Teksten SCHWIND: over Ben, Oppenheim, Acconic, Lizène
- De Appel, Amsterdam: Otto Muehl Film
- Galerie VEGA, Luik: actie Gordon Matta-Clark
- L’Etart d’Ambilly’, Zwitserland: Fischer, Ben Palestine, Abramovic, Warhol, Forest, Filippi
- ICC, Antwerpen: Filip Francis “des films, des vidéos et des enregistrements de performances”
- ICC, Antwerpen: Kurt Malt: video/film
- ICC, Antwerpen: Raf Verjans
- ICC, Antwerpen: Daniel Weinberger
- Artikel Nicole Gravier: TV - Kunst relatie
- Ecart, Genève: Dan Graham films
- Editie: Video by Artists: General Idea, Ant Farm....
- Galerie Isy Brachot, Brussel: Acconci, Oppenheim, Pane, Schneeman, Sieverding
2.16. N°17, mei 1977
- PBA, Brussel: Identité/Identifications
- Documenta 6, Kassel: Installatie Videotheek
- ARC 2, Paris: Films d’artistes

- Aerial Art (?), Section Video
- Vereniging Museum Hedendaagse Kunst, Gent: Yves De Smet
- De Appel, Amsterdam: Dutch Art Fair 77 + video Nan Hoover/Raoul Marroquin
- Musee de Gand: Anthony McCall, EXPRMNTL 5 74
- Le M2: Fred Forest, Video
- CAYC, 5de International Encounter Vidéo, 7de Encounter Barcelona
- Editie: Revue “Soft Art Press”: Video
2.17. N°18, juli-september 1977
- Artikel Jacques Charlier: ‘L’art belge en belgique’ (SCAN)
- 10de Biënnale Parijs: géén Belgen! “Il n’y a pas de jeunes artistes en Belgique” + over video:
“En ce qui concerne la vidéo, je ne suis pas prophète. Je ne sais pas quel sera l’avenir de la
vidéo. Je pense que la vidéo offre à des hommes qui ont qqch à dire ou à montrer des moyens
exceptionnels par les qualités techniques qui vont en se développer.”
- En ce moi de juillet: expo’s: Charlier, Nyst, (Liège) + Association Art Promotion
- Un dimanche matin à Anvers: Marc Poirier dit Caulier: La Cloche: met Dujourie, Mees,
Vercruysse, Van Snick, Wery, Charlier, Josefstein
- Galerie VEGA, Luik: video! + Gordon Matta-Clark + 3 belges: les actions et performances +
B+M Leisgen + Sart-Tilman
- Verandering naam Christine Vandemoortel naar UNA MAYE
- “L’Etart d’Ambilly”: met oa Valie Export, Jacques Charlier, Roger D’Hondt, Ruptz, Ben, Fischer,
Forest
- Artikel Lennep: “L’Homme exposé” (SCAN) + Un supporter, Ezio Bucci
- Nieuwe galerij: Mineta Move, Brussel: Lennep + Van Rafelghem
- Botanique, Brussel: EX-CAP expo, Lennep, Courtois, Hubert, Lizène, Nyst, Ransonnet, Van
Rafelghem
- Galerie VEGA: B+M Leisgen
2.18. N°19, januari 1978
- Galerie Albert Baronian, Brussel: Lohaus + Bernard Queeckers
- Editie: “VISUAL” tijdschrift video in Spanje
- Manette Repriels stich Association Art Promotion
- Galerie d., Brussel: Jean-Pierre Van Tieghem in gesprek met Vito Acconci (geen video)
- Galerie d., Brussel: Barbara Leisgen (alleen!)
- Galerie VEGA, Liège: Nyst
2.19. N°20, april 1978
- Centre Culturel de l’Abbaye: Videotheater! Bandes vidéos à réaliser!
- ICC, Antwerpen: Jacques J Halber: RTB!
- Boek: Jacques Lennep, Alfred Laoureux
2.20. N°21 + 22, juni 1978: Venetië special
- Belgisch paviljoen, Biënnale Venetië ‘78: Gary Bigot
- Artikel Jacques Lennep: “L’espace relationnel’ (SCAN)
- Artikel Kristina Kubich + Plessi “Liquid Time”: concert video + performance, ook in ICC
Getoond!
- Artikel Jacques-Louis Nyst
2.21. N° 23 + 24, oktober 1978
- Galerie Anne Van Horenbeek, Brussel(?): Helena Almeida
- Artikel “Ils savaient ce qu’ils voulaient”: over dood Andre Cadere + Fernand Spillemaeckers foto’s Spillemaeckers - qui a fait connaître en Belgique: Lohas, Brouwn, Dibbets, Graham…
- ICC, Antwerpen: MIRALDA: “Texas TV Dinner” 7 screens
- Artikel Barbara + Michael Leisgen “Commentaires” (SCAN)
- Foto Una Maye
- Foto J-L Nyst
- 2de Triënnale des artistes de la province de Namur, ook VIDEO toegelaten

- Beursschouwburg, Brussel: Performance Art Festival: 2-15/10/78, oa Lena Halflants, Grietje
Goiris, Katharina Sieverding....
- Galerie ‘t Venster, Amsterdam: Jacques Charlier
2.22. N°25, maart 1979
- MTL, Brussel: Douglas Huebler
- Symposium International d’Art Performance, Lyon: ook video, films (ORLAN, Vostell, Ben...)
- Cirque Divers, Liège: VIDEO-programma: 2/4: “Le nouveau théâtre Américain à travers la
vidéo”, Bob Wilson, Richard Foreman, Video 50... - 20/4 MANIAC Productions: “présentation
de leur travail vidéo en avant-première de la performance du 27 avril” - 27/4: “Atelier du
Théâtre populaire: Performance MANIAC Productions” - 18+19/5: “La vidéo documentaire
wallonne: La Grève de 1960 ou les voyages du bateau de Leon M. (Dardenne frères)”
- Isy Brachot, Brussel: Urs Lüthi + Hugo Duchateau
- Compréhension apercu - apercu compréhension: l’art actuel au Belgique: expo samen met
Jeunesse et Arts Plastiques: colloquium 27/4: Gary Bigot, Jacques Charlier, Leo Copers,
Werner Cuvelier, Yves De Smet, Daniel De Waele, Lili Dujourie, Jef Geys, Bernd Lohaus,
Danny Matthys, Mesmaeker, Panamarenko, Rom Rombouts, Queeckers, Van Snick,
Vercruysse, Wéry
- ICC, Antwerpen: Daniel Perata/Harry Gruyart/Maurizio Nannucci
- Artikel Jacques Lizène (SCAN)
- Artikel Marc Borgers (SCAN) par Claude Lorent
- Isy Brachot, Brussel: Jacques Lennep )- “Tania, modèle pour photos de charme” - L’Homme
exposé - “Elle comprend enfin un reportage vidéo filmé grâce à la collaboration de l’ICC”
- ICC, Antwerpen: J-L Byars, films et vidéo Barbara Ess + Glenn Branca
- De Appel, Amsterdam: “Performances et vidéographies” - over feministische kunst
- Artikel E.R.G.: niets over video!
- Artikel Marcel Broodthaers
2.23. N°26, juni 1979
- Prix International de Peinture, Knokke: ook video toegelaten (CC De Scharpoord en CC
Hasselt)
- Foundation Gordon Matta-Clark Centre d’Art Contemporain Anvers (SCAN)
- Artikel James-Lee Byars, Dokumenta 7: “The 5 Continent”
- Artikel La Cambre: geen video! - foto Dan Graham
- Artikel Jean-Pierre Van Tieghem over “Projet d’une exposition: le corps-sage”: Una Maye Stefan De Jaeger - Marie-Jo Lafontaine
- Artikel Stefan De Jaeger (SCAN): Video-pieces + theoretisch exposé over video - o.a. PBA,
Brussel (Hall) “Triste Alpiniste”, “Conversatoin de Jardin”, zoals Oppenheim en Graham,
Wegman + MTL: video op plexi getoond (zie stills)
- PBA, Brussel:ARTiculation: passé, présent, avenir (Boris Lehman, Alain Géronnez, Jacques
Charlier) (geen video?)
- Artikel Marie-Jo Lafontaine: Bernard Marcelis/Flor Bex/Jean-Pierre Van Tieghem (SCAN)
- Galerie VEGA, Liège: J-L Nyst
2.24. N°27, september 1979
- ICC, Antwerpen: Biënnale van de kritiek, met oa Jacques Charlier, Werner Cuvelier, M-J
Lafontaine, Una Maye, Bernard Queeckers, + Acconci, Efrat, Leisgen, Les Levine, Matta-Clark,
Schwartz (ook in PBA Charleroi) + opnames “DESPERADOS MUSIC” Jacques Charlier
30/10/79
- Recht op antwoord: action vidéo
- Artikel “TERRIL” (Charlier): SCAN
- Nieuw museum Lyon: ook videokunst
2.25. N°28, november 1979
- C.I.C. Gent: uitnodiging Galerie VEGA: carte blanche - Manette Repriels toont Leisgen,
Graham, Nyst en portfolio’s van Graham, Guy Mees…
- Artikel Fluxus in Nice: Nam June Paik foto
- Artikel “Les années 60: Art en Belgique”: Duchateau - Broodthaers, Charlier, Geys, Mees,

Panamarenko (géén video/film)
- Artikel “La Stratégie des Simulacres”: Jean Baudrillard
- Fred Forest artikel
- Daniel Dewaele artikel: “Le moniteur vidéo se trouvait à...” (Neue Galerie, Aken)
JAREN ‘80: EXTRA CONTEXT
2.26. N°29, april 1980
- 11de Biënnale van Parijs: oa M-J Lafontaine, Una Maye, Danny Matthys, Denmark
- I.S.E.L.P., Brussel: “Fibre et fil”: over massa media
- Canadese culturele programma’s in België: ICC- La Raffinerie - MHK Gent
- Artikel “Pour sauver l’office Baroque de Gordon Matta-Clark: il faut créer un musée d’art
contemporain à Anvers” (SCAN)
- Artikel Jacques Charlier over de expo Fluxus in Luik
- Musée St-George, Liège: “Fluxus International” - Ben , Vostell, Flor Bex ABSENT!
- PBA, Brussel: Picturalism, Vidéographie, sculpturalisme...Taka Iimura: tekst
- 6 Hongaarse kunstenaars te Gent: video
- Performancefestival, Lyon: Cirque Divers, Vostell, Gerz…
2.27. N°30, september 1980
- 11de Biënnale Parijs: video sectie
- Interview Wolfgang Becker, om Klaus Vom Bruch
- Artikel Marie-Jo Lafontaine: “La Marie-Salope et sa drague” - Jean-Pierre Van Tieghem
(SCAN) Stills - sculptures vidéos
- Foto Una Maye/Denmark
- Foto Marianne Heske (Noorwegen) “Vidéo Portrait N°2 “76”
- Galerie Isy Brachot, Brussel: Stefan De Jaeger
2.28. N°31, december 1980
- Centre Pompidou, Parijs: Catherine Ikam (SCAN)
- AAP, Liège: Claude Degueldre x Pro(...) de l’oeuvre de Wolf Vostell
2.29. N°32-33, mei 1981
- Le Plan K, Brussel: video vanaf ‘81
- 50/04 / Art et Caméra CGER
- Artikel “Marcher ou la fin des temps modernes”
- Artikel “Artiste de Hongrie”: videoconferentie 1980
- Mobile Museum Vostell Fluxus Zug (x Wolfgang Becker)
- Ecart, Genève: CH’70-’80: Film-Video-Performance
- KMSBK, Brussel: Artikel met “Les films de M.Broodthaers”
2.30. N°34, oktober 1981
- Artikel over Avant-Garde
- Yves Somville/Jacques Lennep
- Jacques Charlier à Grénoble
- Rock around TV: Vidéo Club RTBF (vooral op muziek gericht): Cabaret Voltaire...
2.31. N°35, mei 1982
- Musée d’Ixelles, Brussel: VIDEO: uitleg over video + voorbereiding op Charleroi 1983 - tonen
van Woody & Steina Vasulka
- Artikel ‘L’art experimental en Pologne’ par Guy Schraenen
- Court-metrage belge: Thierry Zeno + RTBF magazine
2.32. N° 36, september 1982
- Event “STALKER”, Brussel: oa Video-Otto van Gent: “des visions video orchestrées par
Video-Otto” - clips, aparte realisaties Video-Otto
- Nicole Croiset
- Fred Forest: Artiste video: theoretisch stuk over video met volgende opdeling: les bandes
mémoires - les bandes interactives - la performance - les installations et diapositifs - les

animations vidéo - la télévision grand public
- Festival Vidéo, Charleroi: Vidéographie - René Berger - La vidéo art Francais (SCAN) +
Wedstrijd!
- Jacques Charlier over avant-garde op Dokumenta 7
2.33. N°37-38, juni 1983
- geen relevant info binnen de scope in deze issue
2.34. N°39, september 1983: volledige issue over video in België
- Artikel “1970-1977 Art video belge - videokunst in België” - Eric De Moffarts, Bernard
DeGroote, Chris Dercon, Frank Vranckx - samen met ICC - Image Video, PBA Bxl, Ministère
de la Communauté française
- Vidéodoc: “Parodie de l’art Vidéo”
- “La Vidéo belge en fiches - une analyse du contenu”
- “Chronologie des événéments”
- oa Peter Beys “TV Tower”/IPEM
- oa Roger Coquart “Moiré-Fringes”, 1976, zw/w + “Permutation of 10 Linear Elements”, 1975,
zw/w
- Cirque Divers: rol?
- “Notes sur l’art vidéo en Belgique” door Jan Debbaut
- Artikel “1975: Artist’s Video Tapes au PBA, BXL”, Michel Baudson (Paul De Gobert?)
- Serge Van de Velde?
- “Entretien avec Flor Bex”
- Diagonale ‘83: Belgische deelnemers: Guy Rombouts, Wout Vercammen, Bernd Lohaus, Van
Snick, Pacquée
3. Bevindingen
Het tijdschrift +/-0 besteedde relatief veel aandacht aan het medium kunstenaarsfilm en -video.
Vooral in het buitenland speelde de nieuwe media een grotere rol op basis van de gegevens van het
tijdschrift; al zijn daar weinig Belgen tentoongesteld (met enkele uitzonderingen zoals Groupe CAP of
Jacques Charlier). De betekenis van kunstenaarsfilm en -video wordt pas duidelijk in de jaren ‘80. Het
tijdschrift toont veel video stills en installatiezichten van video en film, die handig zijn voor de
presentatie in de toekomst, en zo het onderzoek goed ondersteunen. Anne-Marie Rona, met wie we
eveneens een interview deden, schonk aan ARGOS alle nummers van het tijdschrift (behalve n°1, dat
niet meer vindbaar is) en op die manier kan ARGOS het ter beschikking stellen van onderzoekers en
studenten in de Media Library.

Rapport materiaal-technisch onderzoek ARGOS
Onderzoeker: Sofie Ruysseveldt

1. Situering
Binnen de Belgische context is 'videokunst' slechts een gemeenschappelijke noemer voor een bepaalde
mediakeuze van een aantal jonge en doorgaans plastische kunstenaars. Zij gebruikten video slechts voor de
realisatie van enkele van hun werken en waren niet echt 'videokunstenaars'. Voor hen is video één van de
nieuwe methoden voor het maken van kunst, zoals film, televisie, schilderkunst en performances. De
relatief late introductie van de Sony Portapak in België (in vergelijking met andere Europese landen) heeft
een directe invloed gehad op de kwaliteit en kwantiteit van de gerealiseerde werken. Door dit gebrek aan
apparatuur en productiemogelijkheden is het aantal Belgische kunstenaars dat met het medium heeft
geëxperimenteerd beperkt gebleven.
De meeste Belgische realisaties zijn te karakteriseren als video's die geproduceerd zijn met eenvoudige
hardware (de enige apparatuur die beschikbaar was). Meer dan 80% van de werken werd gemaakt via de
studio van het Internationaal Cultureel Centrum (ICC) in Antwerpen en Continental Video. Hoewel de ICCstudio systematisch werd uitgebreid, beschikte deze niet over volledige kleurfaciliteiten of meer
gesofisticeerde randapparatuur zodat formele elektronische experimenten (zoals we ze uit de Verenigde
Staten kennen) achterwege bleven.
De Belgische artistieke videoproductie uit de jaren 70 beperkt zich dus hoofdzakelijk tot louter
registrerende ‘recuperatie- of souvenir-video’ en tot experimenten met feedback. Het gaat dan vaak om
lange opnames zonder traditionele verhaallijn met minimale of helemaal geen montage, waarbij
experimenteren een belangrijk aspect is. Enkele voorbeelden hiervan zijn: Art & music (Jacques Charlier),
Stapeling en Regeneratie (Erik Devolder & Carl Uyterhaegen), Projet de préservation du sable de la côte
(Groupe 50/04), Solo for tumbling woodblocks (Filip Francis) en 6 x 4 minuten (Guy Mees). De videowerken
van Jacques Louis Nyst (bv. L’objet) zijn de enige met een min of meer verhalende structuur, maar bedoeld
als persiflage. De meeste kunstenaars maakten geen gebruik van het creatieve potentieel van de specifieke
videotaal, maar zagen vooral de praktische voordelen van deze nieuwe technologie: draagbare apparatuur,
relatief goedkoop, niet-gespecialiseerd, kopieermogelijkheden en eenvoudige distributie. Lili Dujourie is
een van de eerste kunstenaars die de specificiteit van het medium meer inhoudelijk begon te gebruiken
(Hommage à...).
Alhoewel kunstenaars als Leo Copers, Danny Matthys, Jacques Lennep en Hubert Van Es interessante
projecten uitwerkten voor video-installaties, -sculpturen en –environments bleven deze in de ontwerpfase
hangen of konden deze niet in ideale omstandigheden gerealiseerd worden vanwege een kwantitatief
gebrek aan hardware. Het aandeel video-installaties uit de jaren 70 is dus heel beperkt.

2. Methodologie
Door de omvang van de verzamelde documentatie is het niet mogelijk om dit materiaal bij het eindrapport
te voegen. Daarom zullen hieronder enkele voorbeelden worden gegeven die inzicht geven in de gevolgde
methodologie.
2.1. Kunstenaarsinterviews
In de vragenlijst voor de kunstenaars werden ook een aantal vragen opgenomen met betrekking tot de
preservering en presentatie van hun werk:
– Hoe heeft u uw video's uit de jaren '70 bewaard en geremastered (tapeformaten, .... )?
– Zijn er verschillende versies van het werk?
1

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–

Wat is de productiegeschiedenis van het werk?
Wat voor soort videocamera en apparatuur gebruikte u toen u begon met het maken van video's?
Welke afspeelapparatuur werd gebruikt in deze productie?
Wat is de essentie van het werk? Wat moet er in ieder geval in het werk bewaard blijven om het
intact te laten?
Wat is uw mening over technische aanpassingen als die nodig zijn? Welke componenten kunnen
worden vervangen zonder dat het werk zijn inhoudelijke en fysieke integriteit verliest?
Welke veranderingen zijn mogelijk/onmogelijk of aanvaardbaar/onaanvaardbaar?
Wanneer zou u het kunstwerk niet langer herkennen of erkennen als uw werk? Is er een discrepantie
tussen het origineel en de huidige toestand van het werk?
Aan welke eisen denkt u dat apparaten zoals de monitor moeten voldoen (beeldkwaliteit, formaat en
vorm)?
Wat zijn de richtlijnen voor audioapparatuur, geluid, synchronisatie?
Welke andere technische faciliteiten zijn nodig om het werk te tonen?
Heeft u specifieke richtlijnen m.b.t. de presentatie van uw werk?:
o
Wat is voor u een ideale presentatie? Kan u een aantal voorbeelden geven? Kan iemand
anders beslissen over de presentatie van uw werk (bv. een curator, … )?
o
Hoe worden de videowerken meestal opgesteld? Door wie? Kan iemand anders beslissen
over de opstelling van uw werk?
o
Hanteert u gedocumenteerde richtlijnen voor het installeren?
o
Wat zijn de voorwaarden voor de tentoonstellingsruimte (afmetingen, licht,
zitmogelijkheden, toegang, … )?
o
Welke vereisten zijn er voor de afspeelapparatuur zoals bv. monitor, projector
(beeldkwaliteit, afmeting en vorm)?
o
Wat vindt u belangrijk in de overdracht van het kunstwerk naar de toeschouwer?
Hoe ziet u uw rol als kunstenaar in beslissingen inzake deze kwesties?
Welke personen hebben een sterke band met uw werk? Heeft u met assistenten gewerkt?
Zijn er bepaalde bronnen, teksten of andere informatie die u essentieel vindt voor uw werk?

Bij de interviews stelden we vast dat de kunstenaars hier vaak geen duidelijk idee/mening over hebben of
laat staan hierover hebben nagedacht. Er zijn wel een aantal voorwaarden voor de presentatie van het
werk die steeds terugkeren:
– De ideale manier van tonen is met kathodestraalbuis (CRT) monitors op een zwarte, grijze of witte
sokkel. Het gebruik van beeldbuismonitors is van belang voor de juiste look & feel. De gebruikte
monitors mogen niet groter zijn dan de gemiddelde televisie uit de tijd dat de video’s gemaakt
werden. Als deze monitors niet meer beschikbaar zijn, kunnen LCD, Plasma of LED monitors met
vlakke schermen gebruikt worden als alternatief, maar dit geniet niet de voorkeur. Als de werken
getoond worden op vlakke schermen of geprojecteerd worden, dan beschouwt men dit vaak als
documentatie en niet meer het werk zelf. Projectie op een groot scherm kan voor de meeste
kunstenaars niet, omdat dit de kijkervaring van de toeschouwer verandert en de intimiteit wegneemt.
– De afspeelapparatuur is niet echt van belang. De video’s kunnen door om het even welke speler of
drager afgespeeld worden (computer, DV-speler, flash card player, … ).
– De werken worden bij voorkeur alleen in een ruimte getoond, maar ze kunnen ook samen met andere
werken geïnstalleerd worden als de ruimte rond elk werk groot genoeg is zodat er geen interventie is
met het geluid van andere werken of hoofdtelefoons gebruikt worden.
– Het licht in de ruimte waar de video’s getoond worden, is bij voorkeur gedimd.
– Door het ‘noodgedwongen’ gebruik van rudimentaire opnameapparatuur waren de vroege
videowerken van bij aanvang verre van perfect 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.
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2.2. Archief- , literatuur- en bronnenonderzoek
Er werd ook op zoek gegaan naar informatie over de werken via literatuur- en archiefonderzoek. Via deze
weg werden films en video’s teruggevonden die niet in de collectie van ARGOS of M HKA/ICC zaten en
waarvan het bestaan niet gekend was (zie ‘Belangrijke ontdekkingen missing works). Ook werd
beeldmateriaal verzameld uit o.a. publicaties en tijdschriften. Dit is noodzakelijk om bepaalde zaken af te
toetsen met betrekking tot presentatie (bv. fotomateriaal van historische opstellingen van werken). Er
werden dossiers aangelegd per kunstenaar met daarin relevante informatie m.b.t. de werken. Door de
omvang hiervan is het echter niet mogelijk om deze bij het eindrapport te voegen, maar hieronder vindt u
enkele voorbeelden:

Hubert Van Es, Sand Action (1974)

Leo Copers, Mona Lisa, Mona Leo (1974-1975)

Opstelling installatie Mona Lisa, Mona Leo –
Centraal Museum Utrecht, 1990
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Opstelling werken in de tentoonstelling Artists’ Videotapes georganiseerd door
Michel Baudson in Palais des Beaux-Arts in Brussel (25/02-26/03/1975)

2.3. Identificeren/traceren van werken en vergelijken van verschillende versies
Video is een technisch reproduceerbaar medium, waardoor van bepaalde werken originelen (masters) en
verschillende generaties kopieën bestaan. ARGOS ging op zoek naar het materiaal met de hoogste
mogelijke kwaliteit met het oog op digitalisering. Daarnaast werden ook verschillende inhoudelijke versies
met elkaar vergeleken. In de tweede fase zal dit onderzoek worden verdergezet. Bij sommige kunstenaars
zullen in functie hiervan nog bijkomende interviews worden afgenomen. Bij de digitalisering/restauratie
van audiovisuele kunstwerken is het behoud van de integriteit en look & feel van een werk, rekening
houdend met de intentie van de kunstenaar, essentieel. Het volstaat niet om louter bewaring van het de
leesbaarheid of representatie van het videosignaal na te streven, ook de esthetiek moet zo intact mogelijk
blijven. De participatie van de kunstenaar in kwestie speelt hierbij een belangrijke rol. Daarom zal ook in de
tweede fase nauw samengewerkt worden met de kunstenaar (indien mogelijk) voor de omzetting van het
materiaal en om documentatie te verzamelen over medium, formaat, systeem, presentatiewijze, enz.
Bedoeling is om professionals in de toekomst het lange en moeilijke ontcijferwerk te besparen door
documentatie ter beschikking te stellen en ervoor te zorgen dat de kunstwerken correct gepresenteerd
kunnen worden in een geschikte context. Voor de vergelijking met de werken uit de collectie van M
HKA/ICC werd gebruik gemaakt van de VIAA-platformen.
Hieronder vindt u enkele voorbeelden van het werk dat hierrond werd verricht:

Visioneringstafel 8 mm / Super 8 in de Cinematek

Via het materiaal-technisch onderzoek is naar boven gekomen dat ARGOS niet alle films en video’s van
Filip Francis in de collectie heeft, zoals eerst werd aangenomen. Er werden een aantal Super 8 films door
Francis in bewaring gegeven bij ARGOS waarvan de inhoud niet gekend of niet zeker was. Op 7/05/2019
maakte Sofie Ruysseveldt een afspraak in de Cinematek om de Super 8 films te visioneren. ARGOS beschikt
niet over afspeelapparatuur voor film, maar Cinematek is projectpartner in de tweede fase van het
onderzoeksproject (digitalisering en restauratie) en stelt in het kader hiervan haar apparatuur te
beschikking. Er werden foto’s genomen van bepaalde frames om de werken, maar ook de gefilmde
personen, locaties, etc. te kunnen identificeren. Op 5/06/2019 ging Sofie Ruysseveldt langs bij Filip Francis
samen met zijn galeriste Annie Gentils om meer informatie over de Super 8 films te verzamelen.
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Filip Francis, Actie grens Aken (1977) – origineel: Super 8

Afbeeldingen uit de tentoonstellingscatalogus “Aachen. Die Grenze” (16/06-30/07/1978,
Neue Galerie-Sammlung Ludwig Aachen)

Er werd onder andere een opname ontdekt die de actie filmt die Filip Francis deed aan de grens bij Aken
naar aanleiding van de tentoonstelling “Aachen. Die Grenze” die van 16 juni tot 30 juli 1978 in de Neue
Galerie-Sammlung Ludwig in Aachen werd georganiseerd door Wolfgang Becker en Jean-Luis Froment.
Hierbij verlegde Filip Francis letterlijk de Duitse grens naar België door het verplaatsen van aarde en een
nieuwe grens te trekken.

Filip Francis, Climax for tumbling woodblocks, Neue Galerie-Sammlung Ludwig, Aachen
(21, 22 en 23 november 1975) – origineel: Super 8

Archieffoto’s installatie van Climax for tumbling woodblocks door Filip Francis ter gelegenheid van de
tentoonstelling ‘Belgien Junge Künstler’ (22/11-28/12/1975, Neue Galerie-Sammlung Ludwig Aachen)
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Ook werd een filmopname ontdekt van Climax for tumbling woodblocks. De uitvoering vond plaats op 21,
22 en 23 november 1975 tijdens de tentoonstelling “Belgien Junge Künstler” die door Wolfgang Becker
werd georganiseerd in de Neue Galerie in Aachen.
Op het eerste gezicht zijn de registraties vooral waardevol voor hun documentair karakter, en niet zozeer
vanwege een meer autonome, artistieke betrokkenheid bij het medium. Toch is het moeilijk om een
duidelijke scheidingslijn te trekken tussen beide. Deze Super 8 films zullen in de tweede fase van het
onderzoeksproject worden gedigitaliseerd.
Leo Copers kwam op 29/11/2018 langs bij ARGOS om de gedigitaliseerde werken uit de collectie van
ARGOS en M HKA te bekijken. De werken uit de collectie van M HKA werden bekeken via de Catalogus.pro
van VIAA. Van het werk 9 sculpturen bestaan drie versies. De performance werd drie keer gefilmd: de
eerste keer in 1974 voor de 3e Triënnale in Brugge (eerste test), de tweede keer in Antwerpen (i.s.m. ICC)
en de derde keer in 1980 in Jette (Atelier 340). De performance in Jette ziet Copers eerder als videodocumentatie en niet als een kunstwerk. Hieruit bleek dat ARGOS en M HKA een videoregistratie hebben
van de performance in Antwerpen, maar niet over een finaal gemonteerde versie beschikken. Ook met de
installatie Mona Lisa, Mona Leo bleken er problemen te zijn. Het einde van het werk moet normaal gezien
het geluid van een schrille lach bevatten, maar noch de kopie van ARGOS, noch deze van M HKA bevat dit
geluid. Leo Copers heeft zelf geen kopieën meer van zijn films en video’s uit de jaren 70. De originelen
bevinden zich in privé-collecties. Er werd contact opgenomen met de privé-collectioneurs op 8/01/2019,
maar tot op heden bleef dit zonder resultaat. Ondertussen werd ook achterhaald dat Ludwig Forum in
Aachen een kopie van deze werken in haar videoarchief heeft. Er werden onderhandelingen opgestart voor
het bekomen van een archiveringskopie die in de tweede fase van het onderzoeksproject zullen worden
verdergezet.
Ook van Jacques Lennep werden twee video’s ontdekt in het videoarchief van Ludwig Forum Aachen
waarvan Lennep zelf dacht dat ze verloren waren en die niet in de collectie van ARGOS of M HKA zitten.
Het gaat om Le Tableau (1975) en La peinture moderne (1975). Ook voor deze werken zal geprobeerd
worden om een archiveringskopie te bekomen via Ludwig Forum Aachen.
Om een volledig overzicht te krijgen van alle activiteiten van de groep CAP werd onderzoek verricht in het
archief van Groupe CAP dat door Jacques Lennep in bewaring werd gegeven bij de Koninklijke Musea voor
Schone Kunsten van België (KMSKB) in Brussel. Hier werden ook videobanden van CAP teruggevonden met
werken die nog niet deel uitmaken van de collectie van ARGOS of M HKA:
–
–
–

INV 44802: BASF Video Tape - FV26AE - 18 cm / 730 m / 12,7 mm / 7in. / 2400 ft. / 1/2"
INV 44803: Sony U-Matic KC-60
INV 44804: Sony High Density Video Tape for Helical Scan Video Tape Recorders V-60H
Radio/Television/Culture Liège: "CAP Video 74" - 30' - AV 3420 CE
• Jacques Lennep: "Jeux avec un écran", "Histoire d'un corps", Re-création"
• Jacques Evrard: "Panorama", "Zoo"
• Jacques-Louis Nyst: "L'objet", "La boîte à musique"
• Jacques Lizène: "Tentative de dressage d'une caméra", "Tentative d'échapper à la
surveillance d'une caméra", "Facécies 1971"
• Pierre Courtois: "15-14"

Met Véronique Cardon (Archief Hedendaagse Kunst KMSKB) wordt nu bekeken hoe de tapes aan ARGOS
uitgeleend kunnen worden voor digitalisering en restauratie in de tweede fase van het onderzoeksproject,
aangezien deze nog niet door KMSKB zelf werden omgezet. Hierover was er reeds een meeting op
1/07/2019.
Ook met Frank Van Herck vond op 22/05/2019 een aparte meeting plaats waarbij alle reeds
gedigitaliseerde werken uit de collectie van ARGOS en M HKA/ICC met hem werden doorgenomen. Op
basis hiervan konden verschillende versies van werken worden geïdentificeerd (bv. opgenomen bij Frank
Van Herck thuis, nieuwe opname in samenwerking met ICC/Continental Video, nieuwe opname in
samenwerking met Vidéographie/RTBF Liège). Voor Van Herck mogen al deze versies naast elkaar blijven
bestaan.
Wat bij de verificatie van de werken regelmatig voorkwam, is dat sommige kunstenaars niet meer
overtuigd zijn van bepaalde werken die ze in het verleden hebben gemaakt en deze niet meer publiek
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willen ontsluiten (bv. Michael Laub, … ). In de tweede fase zal bekeken worden hoe met dergelijke cases
kan worden omgegaan.
2.4. Belangrijke ontdekkingen (missing works)
In de eerste fase van het onderzoeksproject werden een aantal interessante kunstenaars teruggevonden
die met het medium film en video hebben gewerkt in de jaren 70, maar die in de vergetelheid zijn geraakt.
Via het onderzoeksproject willen we deze kunstenaars en hun werk terug onder de aandacht brengen.
Hieronder worden een aantal voorbeelden gegeven.
2.4.1. Yves De Smet
Yves De Smet (1946-2004) studeerde tussen 1964 en 1967 Monumentale Kunst en Ruimtelijke Vormgeving
aan het Hoger Sint-Lucasinstituut voor Beeldende Kunsten te Gent. De Smets vroege werken, tot 1970,
bestaan uit minimalistische constructies, monochrome reliëfs en architecturale integraties.
In 1969 staakt Yves De Smet zijn artistieke praktijk en richt hij samen met Jenny Van Driessche galerie PlusKern in Gent op, die actief zou blijven tot en met 1973. In 1971 vindt De Smet weer tijd om zijn eigen
artistieke praktijk op te nemen. Hoewel zijn werken vanaf 1971 nog steeds duidelijke invloeden van het
constructivisme in zich hebben, zijn het geheel andere, ‘relationele’ werken waarin woord en beeld de
relaties tussen objecten en begrippen, tijd en ruimtebepaling duiden. Het belang van het woord is ook te
zien in werken die zich manifesteren als tekstconstructies, die zowel met de conceptuele kunst als met
(visuele) poëzie in verband staan. Ook de tekening/schets is niet weg te denken uit het oeuvre van Yves De
Smet. Eens verschijnt deze als werk an sich, dan weer als studie, geheugenschets of handleiding bij de
installatie van een werk. De tekening is dan een eerste visuele uitingsvorm van het concept dat later
geherinterpreteerd wordt binnen een fotografisch of driedimensionaal werk.
Begin jaren 70 maakte Yves De Smet ook een aantal films:
– “There is no end” (1972): black and white, 16 mm film, 2’ 50”, silent -> première in Plus-Kern in 1972
– “The light in my window” (1974): black and white, 16 mm film, 2’ 25”, silent
– “Yes and no” (1974): black and white, 16 mm film, 2’ 45”, magnetic sound
Deze films werden getoond in de galerie Plus-Kern zelf en tijdens het event “Kunst als film” dat op 14, 15
en 16 maart 1975 doorging in de galerie Elsa von Honolulu-Loringhoven in Gent. De films werden ook
getoond tijdens een tentoonstelling in het Van Abbemuseum in Eindhoven en het Provinciaal Begijnhof
Hasselt in 1979.
De films werden nooit gedigitaliseerd, zijn in geen enkele collectie opgenomen en kunnen nergens bekeken
worden. Sofie Ruysseveldt kon de erfgenamen van Yves De Smet traceren (weduwe en dochter) en klaarde
met hen de rechten voor de films. De originele 16 mm films waren in hun bezit. Deze zullen in de tweede
fase van het onderzoeksproject gedigitaliseerd worden.
2.4.2. Guy Schraenen
Guy Schraenen (1948-2018) leidde van 1965 tot 1978 Galerie Kontakt, gevestigd te Kaasrui 11 in
Antwerpen. In het begin lag de nadruk op lyrische abstractie en constructivisme met kunstenaars zoals
Bram Bogart, Jef Geys, Georges Vantongerloo, Lucio Fontana, Paul Van Hoeydonck, Georges Mathieu, e.a.
Daarna legde de galerie zich meer toe op de nieuwe avant-garde stromingen: visual poetry, sound poetry,
sound art, conceptuele kunst, Fluxus, mail art en kunstenaarsboeken. Schraenen richtte ook een eigen
uitgeverij "Guy Schraenen editeur" (1973-1978, Antwerpen/Parijs) op waar hij samenwerkte met
kunstenaars zoals Roy Adzak, Ulises Carrion, Lourdes Castro, Henri Chopin, Mirtha Dermisache, Peter
Downsbrough, François Dufrêne, John Giorno, Brion Gysin en Bernard Villers. Hij was in 1974, samen met
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Anne Marsily, co-oprichter van het befaamde "Archive for Small Press & Communication” (A.S.P.C.) . Dat
maakte deel uit van een belangrijk internationaal netwerk binnen de onafhankelijke kunstpers. Schraenen
werd beroemd in de kunstwereld voor zijn werk met kunstenaars en kunstenaarsarchieven. Gedurende
vele jaren was hij curator van de collectie kunstenaarspublicaties in Museo Nacional Centro de Arte Reina
Sofía in Madrid, Fundação de Serralves in Porto, Museu d'Art Contemporani de Barcelona (MACBA), the
International Centre of Graphic Arts, Ljubljana (MGLC) en andere instellingen. Daarnaast was hij eveneens
freelance curator, adviseur en essayist.
Guy Schraenen realiseerde en produceerde een aantal films tussen 1975 en 1979 in het kader van het
editoriaal programma van zijn uitgeverij Guy Schraenen éditeur en van het Archive for Small Press &
Communication (A.S.P.C.):
–
–
–
–
–
–
–

Ornithologie 1 (1974): d'après une donnée de Eduard Bal
Ornithologie 2 (1974): d'après une donnée de Eduard Bal
Ornithologie 3 (1974): d'après une donnée de Eduard Bal
Middelheim 20/21-8-1974 (1974): d'après une donnée de Eduard Bal
Encoconnage (1975): d'après une action de Françoise Janicot, son: Bernhard Heidsieck
45 revolutiones por minuto (1977): d'après une performance sonore de Ulises Carrión
Still Life (1979)

Er werden telkens drie Super 8-films van drie minuten gemaakt voor de luxe edities van het multimediatijdschrift Revue AXE. Het concept bestond erin kunstenaars uit te nodigen om voor het eerst te
experimenteren met het medium film.
REVUE AXE: magazine, limited edition of 500 copies, printed in offset, typography and silkscreen on
various kinds of papers. All contributions are presented differently with cut-outs, objects fold-outs, etc.
Each issue contains a 17 cm record of Sound Poetry. The cover is each time realised by a different artist.
The ‘luxe’-editions contain numbered and signed works. The 10 first copies also include an original work
and a S8 film by an artist. 1975-1976 – Size 30 x 21 cm.

10 copies with an original work, a S8 film and 3 numbered and signed works.
120 copies with 3 numbered and signed works.
370 copies.
AXE 1

1

In 1999 werd dit archief verworven door het Neues Museum Weserburg - Research Center for Artists' Publications in Bremen
(Duistland).
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Rod Adzak
Degottex
Henri Chopin
Brion Gysin

L.J.P. Schelfout
Ung No Lee
Eduard Bal
Guy Schraenen
Bernard Heidsieck
Bram Bogart
Mirtha Dermisache
Niko Van Daele
Paul Van Ostaijen

– “Empreinte négative”, oeuvre originale figurant dans les exemplaires numérotés
de 1 à 10
– “Notes parallèles aux Médias”
– Sérigraphie figurant dans les exemplaires numérotés de 1 à 10
– Film S8 “Ligne continue” figurant dans les exemplaires numérotés de 1 à 10
– “Air vibratoire”, 1975
– “Where is that word”, 1974
– “In the beginning was the word”, 1960
– “In a palace, in a palace, spoon spoon, spoon”
– Trois pilages
– Photos prises à l’Atelier Le Moine-Paris, 1974
– Sérigraphie “ Le centre du coeur”
– Photos extraites du film “Ornithologie” publiés précédemment dans le
catalogue de l’exposition “Aspects de l’art actuel en Belgique” I.C.C. Anvers
– “Notes convergentes” pages 1 à 15
– Carte postale publiée dans le cadre de l’édition “15 cartes postale de… “
– Article pour la revue Axe
– “Lettre à moi-même”
– Page manuscrite de “Bezette Stad”, ainsi que la réalisation typographique de
l’édition de 1921 (format original 28,5 x 22)

Couverture: pilage-sérigraphie de Degottex

AXE 2
René Guiette
Plessi
Sevulo Esmeraldo
François Dufrêne
Brion Gysin

Hugo De Clercq
Antoine de Bary
Maurice Benhamou
Bernard Heidsieck

– “Vestiges”
– Sérigraphie figurant dans les exemplaires numérotés de 1 à 130
– Oeuvre originale figurant dans les exemplaires numérotés de 1 à 10
– “Water art”, 9 manières de couper l’eau
– “Excitable”
– Film S8 “3 minute en vitesse pour mettre àjour quelques dessous de vision”
figurant dans les exemplaires numérotés de 1 à 10
– “Crirythme pour Tinguely”
– “Where is that word”, 1974
– “In the beginning was the word”, 1960
– “In a palace, in a palace, spoon spoon, spoon”
– Carte postale publiée dans le cadre de l’édition “15 cartes postale de… “
– Sérigraphie figurant dans les exemplaires numérotés de 1 à 130
– “Cahier”
– “Tension superficielle”
– “Notes convergentes” pages 16 à 19

Couverture: René Guiette

AXE 3: Jo Delahaut – John Giorno – Brion Gysin (cover, numbered and signed work, film), Sten Hanson (original work),
Bernard Heidsieck (record), Arrigo Lora-Totino (numbered and signed work), Françoise Mairey (numbered and signed
work), Klaus Ritterbusch.

De film “Beaubourg dernier musée” van Brion Gysin, figuur van de Beat Generation, focust op Centre
Pompidou in Parijs tijdens de bouw ervan. De film houdt verband met de serie fotomontages van Gysin
over hetzelfde onderwerp (Super 8 film in Revue AXE, N° 2, 1975).
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Jean Degottex, de grote Franse schilder van de lyrische abstractiebeweging, krast doorheen zijn film “Ligne
continue” een verticale witte lijn op een zwart oppervlak (Super 8 film in Revue AXE, N° 1, 1975).

François Dufrêne, lid van de groep Nouveaux Réalistes en geluidsdichter, filmde Parijs in "3 minute en
vitesse", gezien door de reflecties in de voorruiten van auto's (Super 8 film in: Revue AXE, N° 3, 1976).

Ook Guy Schraenen zelf maakte enkele films. Vier ervan gaan over het werk van Eduard Bal: "Ornithologie
1, 2 & 3" en "Middelheim 20/21-8-1974". Zijn collages en sculpturen focussen zich op de vormen van
papieren vliegtuigjes. De films onthullen hun vernietiging en verdwijning in verschillende
natuuromgevingen.

Eduard Bal was contractueel aan de Galerie Kontakt verbonden van 1 oktober 1973 tot 1 juli 1978 en
exposeerde hier driemaal. Individueel creëerde Eduard Bal het kunstenaarsboek Middelheim 20/21.8.74
uitgegeven door ColleXtion-Antwerpen in het kader van zijn participatie aan de belangrijke
groepstentoonstelling “Belgische Beeldhouwkunst in Middelheim” in de zomer van 1974 en waarrond ook
in samenwerking met Guy Schraenen een film is gemaakt. Naast een aantal andere projecten met Bernard
Heidsieck en Henri Chopin was Guy Schraenen ook producent en stimulator van de films van Eduard Bal.
Parallel aan sommige filmprojecten werd een diareeks opgenomen, zoals bijvoorbeeld voor Ornithologie I
en II. De twee films die Guy Schraenen met Eduard Bal maakte, werden tijdens twee belangrijke
manifestaties in de jaren 70 getoond:
1. 13 juli – 18 augustus 1974 (Internationaal Cultureel Centrum (I.C.C.) Antwerpen): “Aspecten van de
Actuele Kunst in België”:
! Edward Bal en Guy Schraenen: “Ornithologie” (1973)
2. 14, 15, 16 maart 1975 (galerie Elsa von Honolulu-Loringhoven Gent): "Kunst als film" met dia-werken,
films en videotapes van Belgische kunstenaars:
10

! Edward Bal en Guy Schraenen: “Middelheim 20/21-8-74, Deel I + II” (1974) - Super 8 mm,
zwart/wit, 10’
"Encoconnage" is gebaseerd op een werk van de klankdichter Bernard Heidsieck en een performance van
Françoise Janicot, die zich van boven tot onder insnoert met een touw.

"45 revoluciones por minuto" is gebaseerd op het gelijknamige geluidswerk van de multimediakunstenaar
Ulises Carrion die de versnellende revoluties van een single met een populair Mexicaans lied op de
achtergrond telt.

Sofie Ruysseveldt contacteerde Guy Schraenen op 4/11/2018, maar vijf dagen later overleed hij jammer
genoeg in een tragisch auto-ongeval in Parijs. De rechten voor de films konden wel geklaard worden met
de erfgenamen (vrouw en kinderen). De originele Super 8-films werden op 15/06/2019 door hen bij ARGOS
in bewaring gegeven met het oog op digitalisering in de tweede fase van het onderzoeksproject.
2.4.3. Jean Scwhind
Jean Schwind werd geboren op 25 december 1935 in Gent als Jean François Joseph Warie, zoon van Roger
2
Warie (1901-1991) en Simona Schwind (1899-1986). Na zijn studies Romaanse filologie was hij van 1966
tot 1972 assistent aan de universiteit in Gent. In 1972 werd hij redacteur bij het Mercatorfonds (uitgever
van kunstboeken). Hij trad in 1969 toe tot de kunstscène met de tentoonstelling Schwind in de Brusselse
galerie Fitzroy, waarvan hij medeoprichter was. In 1970 toonde hij in deze galerie erotische tekeningen op
groot formaat en het jaar daarop exposeerde hij er de Collection Schwind, een verzameling remakes van de
nouveaux réalistes. Het feit dat bijna niemand wist wie er achter het pseudoniem zat, maakte de
verwarring alleen maar groter. In het kader van de Schwind Foundation maakte hij volgens hetzelfde
procedé pseudo-tentoonstellingen van succesrijke kunst die hij ‘hommages of appropriations’ noemde,
onder meer van arte povera, Christo, Fontana, Broodthaers. Schwind vernietigde het grootste deel van zijn
appropriations en bewaarde alleen foto’s en beschrijvingen ervan, die op hun beurt weer als kunstwerken
fungeerden. Zo vindt Schwind aansluiting bij de ideeën rond de dematerialisering van het kunstwerk zoals
in de vroege jaren 1970 neergeschreven door critica Lucy Lippard. Daarnaast ging hij verder met zijn
Occupations en Sealings van galerijen die hij begon in 1970. Zijn tussenkomsten kregen snel een meer
conceptueel karakter. Schwind nam deel aan o.a. de Continentale Film- en Videotour in het Antwerpse
I.C.C. (1973) en de derde Triënnale van Brugge (1974). Hij werkte ook aan een Belgische collectie, met als
2

Roger Warie was een architect, opgeleid aan de Sint Lukas school in Gent waar Schwind later zelf doceerde. Hij was gespecialiseerd
in de restauratie van grote publieke gebouwen en ook gekend voor zijn aquarellen.
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sluitstuk een grote rouwkrans en ‘A notre cher art belge/Schwind’ op het tricolore lint. In de jaren 70 werd
hij vertegenwoordigd door de galerie Yellow Now in Luik. Een fictief overlijdensbericht zette in 1976 een
punt achter een korte maar hevige carrière die indruiste tegen de ongeschreven wetten van het
kunstmilieu. Jean Warie overleed op 1 augustus 1985 in Zuid-Frankrijk (Grasse), waar hij inmiddels
woonde. Volgende films werden via literatuur- en archiefonderzoek teruggevonden:
– Décembre 1969: Occupation I - film 8 mm, n/b, Galerie Fitzroy (Bruxelles): transformation de l’espace
et du lieu d’exposition au moyen de fils de nyon blanc
– Mars 1970: Saeling I - 16 mm, n/b, 15’, Galerie Fitzroy (Bruxelles): mises sous scellés de l'exposition
d’un artiste (Elias) pendant trois jours à la galerie Fritzroy; docum. Photogr. Maria Gilissen.
– “Signature de compressions. Action 1”, Super 8, 1970
– “Signature de compressions. Action 2”, Super 8, 1970
– “Appropriation de la totalité des projets présentés”, 1971
– “Appropriation Neue Galerie/Aachen (avec Guy Jungblut)”, 16 mm, n/b, 2’ 50”, 1972 (prod. Yellow
Now)
– “Appropriation César”, Super 8, n/b, 3’, 1972 (prod. Yellow Now)
– “Occupation No 2 (avec Guy Jungblut)”, 16 mm, 3’,1972 (prod. Yellow Now)
– “Saeling II” (Continentale Video- en Filmtoer 1973)
– “Sans titre”, film, N/B, 12’ (Triënnale Brugge 1974)
– “Le Trop Plein”, Super 8, s.d.
– “Le Vide”, Super 8, s.d.
– “Emballages de lieux. 1. Appartement”, Super 8, s.d.
– “Emballages de lieux. 2. Garage”, Super 8, s.d.
– “Appropriation Rosenquist Düsseldorf”, 16 mm, s.d.
Schwind nam deel aan een aantal belangrijke nationale en internationale manifestaties:
1. 10-14 november 1971 (galerie Yellow Now Luik): eerste echte video-manifestatie in België onder de
titel “Propositions pour un circuit fermé de télévision:
! “Appropriation de la totalité des objets présentés”
2. 16-19 mei 1972: “Action/Film/Video” (galerie Impact, Lausanne, Zwitserland):
! “Appropriation Neue Galerie, Aachen” (avec Guy Jungblut) – 16 mm, 3’
! “Occupation No 2” (avec Guy Jungblut), 1970 – 16 mm, 3’
3. 31 maart – 8 april 1973: “Continentale Video- en Filmtoer”, een mobiele bioscoop op straat voor het
ICC bij het begin van een internationale rondreis i.s.m. Artworker Foundation en F. +F. C. Vzw:
! “Saeling II”
4. 26 juni – 1 september 1974: “Triënnale Brugge”:
! “Sans titre” (film, zwart/wit, 12’)
Er werd intensief onderzoek verricht om de films van Jean Schwind terug te vinden, maar tot op heden is
dit nog niet gelukt. Sofie contacteerde op 7/12/2018 Jan Ceuleers van de Schwind Foundation. Hij
veronderstelt dat sommige films waarschijnlijk nooit zijn gemaakt, maar wel op deelnameformulieren van
tentoonstellingen zijn vermeld. Ook Guy Junglut (interview 17/10/2018) kon zich niet herinneren dat hij
ooit een film met Schwind heeft gemaakt, alhoewel hij als cameraman wordt vermeld bij twee films die
ingezonden werden voor Action/Film/Video in 1972 in Lausanne (zie supra). In het archief van Jean-Claude
Schauenberg (een van de oprichters van Groupe Impact in Lausanne) heeft Sofie Ruysseveldt op 8/04/2019
de volgende info over de films van Schwind teruggevonden:
- Appropriation César/Bruxelles, 1972:
* Super 8
* noir/blanc
* 3 min
* Appropriation César Bruxelles 1972 - enregistrement dans Schwind Foundation sous appropriation-film n° 4
* Camera: E. De Witte
- Appropriation Neue Galerie/Aachen, 1971
* 16 mm
* noir/blanc
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* 2 min
* Appropriation Neue Galerie/Aachen/1971 - enregistrement dans Schwind Foundation sous appropriation-film n° 2
* Camera: Guy Jungblut
- Occupation n° 2 (avec Guy Jungblut)
* 16 mm
* 3 min

Het lijkt dus vrij onwaarschijnlijk dat deze films 'projecten' zijn gebleven die nooit werden gerealiseerd.
Toch kan niemand, die in het kader van het onderzoeksproject werd geïnterviewd, dit bevestigen. In een
document uit het ICC-archief van de Schwind Foundation staat het volgende:
Juin-juillet 1972: Fin des activités bruxelloises; déménagement de la Schwind Foundation à Gand,
destruction des produits et constitution de dossiers relatant les activités 70-72. Voir liste des 40 dossiers.
Het zou dus kunnen dat Jean Schwind de films vernietigde ten tijde van de verhuis naar Gent. Dit zal verder
onderzocht worden in de tweede fase van het onderzoeksproject. Als er films van Jean Schwind
teruggevonden worden, is het onze ambitie om deze te digitaliseren en ter beschikking te stellen voor
consultatie.
2.4.4. Alain D’Hooghe
Alain D’Hooghe (1949-1990) was een kunstenaar die vertegenwoordigd werd door de galerie Yellow Now
in Luik. Zijn eerste tentoonstelling Erotic Art and Pop Art vond plaats in galerie Croissant d’or in 1970. Op
27 januari 1972 richtte D’Hooghe zelf een galerie op in Luik: Héliogabale. Hier stelde hij de overblijfselen
van zijn Art-Poubelle tentoon (aardappelen, muurperforaties, … ), werken van fictieve kunstenaars (Erik
Korji, Jacques Oncvillier en Gomez Lukas) en meerdere impersonaties van eenzelfde Alain D’Hooghe.
Daarnaast gaf hij ook een tijdschrijft uit met dezelfde naam (3 nummers) waarin kunstenaars en verzonnen
critici werden opgevoerd. Het oeuvre van Alain D’Hooghe heeft een grote waarde, omdat hij erin slaagde
preconcepties te doorbreken en, indien mogelijk, de manier waarop we handelen uitgaande van die
vooroordelen. Het is dus niet zozeer het kunstobject dat van belang is voor D’Hooghe, maar eerder de
invloed ervan op de denkwijze.
Zijn films nemen de functie aan van getuigenissen over ‘kunst’-momenten, die op intelligente wijze
georchestreerd werden door de kunstenaar of in het wilde weg geïmproviseerd op een publieke stortplaats
zoals in Art-Poubelle (16 mm, 1972-1974). Hieronder vindt u een overzicht van alle films die teruggevonden
werden via literatuur- en archiefonderzoek:
Anus n° 17 (1970)
Art Poubelles, 1970-1973 (16 mm, couleur)
Prototype culinaire, 1972-1974 (16 mm, couleur)
A la manière de Marcel Duchamp, 1974 (16 mm, couleur, 3’)
Sur la route du tour du casino, 1974 (16 mm, couleur)
The man in the street, 1975 (16 mm, noir et blanc, couleur)
Marcel Duchamp omnipotent, 1975 (16 mm, couleur)
Les cours du marché à terme de la bourse de Bruxelles, un an, six moix, quatorze jours et quelques
heures plus tard, 1975 (16 mm, couleur)
– A l'art d'avant-garde, BAR, 1975: in samenwerking met Daniel Meyer en Brigitte Kaquet
– TicTac, 1975
– Rallye de police
–
–
–
–
–
–
–
–

De montage is eenvoudig en neemt slechts zelden zijn toevlucht tot mechanische effecten (versnellen,
vertragen), dit om eer te doen aan een objectieve verhaling van de performance vol groteske, maar ook
tegengestelde en willekeurige wendingen, de ‘alleenstaande’ beelden van de artistieke scene.
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Alain D’Hooghe, Art-Poubelle, 1970-1973

Over Anus n° 17 (eerste filmproject uit 1970) weten we helaas niets. In zijn film Prototype culinaire (16 mm,
1972-74) wordt ‘la haute cuisine’ gebruikt om het rendement van de automechaniek te verbeteren. Hij
stopt o.a. prei en sauzen in de verschillende openingen van het voertuig en start het. Het project wordt
drie keer gerealiseerd op verschillende plaatsen (Neue Galerie Aachen, Andenne, … ), maar de derde keer
maakt Guy Jungblut per ongeluk de camera stuk en van de gebeurtenis blijft geen spoor over.
In 1975 stelt Alain D’Hooghe zich voor bij de Neue Galerie te Aken als een ‘filmdealer’ en praktiseert er
cinematografische readymade door zich een jukebox van Vince Taylor eigen te maken (À la manière de
Marcel Duchamp, 16 mm, 1974, gevolgd door Marcel Duchamp omnipotent in 1975). Maar men zal hem
vooral voor zijn grote parodieën onthouden, waarbij kunst nu eens vergeleken wordt met een wielerkoers
met ploegen die samengesteld zijn uit groepen als Fluxus, BMPT, Minimal, enz. (Casino de l’art d’avantgarde, 16 mm, 1974), dan weer aan de hand van een afgesloten huis waarvoor prostituees zich oppeppen
(À l’art d’avant-garde, BAR, 16 mm, 1975).
Een andere tak van zijn filmoeuvre, dat meer aansluit bij cinema, wordt vertegenwoordigd door de film
The Man in the Street (16 mm, 1975): deze film volgt gedurende meerdere opeenvolgende dagen een
onbekend persoon (tegen zijn wil) om “de menselijke miserie te vertegenwoordigen in haar meest
bedroevende staat: het afwijzen van datgene wat haar van zichzelf zou kunnen vervreemden”. De film
Rallye de police waarbij enkel de benen van vrouwen gefilmd worden, kan ook binnen deze categorie
ondergebracht worden.
Alain D’Hooghe nam deel aan verschillende nationale en internationale manifestaties:
3. 12-23 maart 1972: “Jungle Art Jungle” i.s.m. de galerieën New Reform, MTL, Wide White Space, Yellow
Now en X-One (grote zaal Academie voor Schone Kunsten in Dendermonde):
! “Art/poubelles”
4. 16-19 mei 1972: “Action/Film/Video” (galerie Impact, Lausanne, Zwitserland). Getoonde Belgische
kunstenaars vertegenwoordigd door de galerie Yellow Now Luik:
! Alain D’Hooghe: “Art-Poubelle” – 16 mm, 5’
5. 2 maart 1972: “Films d’artistes” [Happening] (Paris, rue des Thermopyles):
! “Art/poubelle”
6. 26 juni – 1 september 1974: “Triënnale Brugge”:
! “Art Poubelle” (film, zwart/wit, 20’)
! “Prototype culinaire” (film, zwart/wit, 20’)
! “A la manière de Marcel Duchamp (film, zwart/wit, 3’)
! “Casino d’Art d’avant-garde” (film, zwart/wit, 34’
7. 13 juli – 18 augustus 1974 (Internationaal Cultureel Centrum (I.C.C.) Antwerpen): “Aspecten van de
Actuele Kunst in België”:
! “Art – Poubelles” (1970) – 5’
! “Prototype Culinaire” (1972-73) – 15’
! “Casino de l’Art d’Avant-Garde” (1972-73) – 32’
! “A la manière de Marcel Duchamp” (1974) – 3’
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8. 21 februari – 2 maart 1975 (Rotterdam): “Internationaal Film Festival”
! “Art – Poubelles” (1970) – 5’
! “Prototype Culinaire” (1972-73) – 15’
! “Casino de l’Art d’Avant-Garde” (1972-73) – 32’
! “A la manière de Marcel Duchamp” (1974) – 3’
e
! Zijn gecensureerde tekst in de catalogus van het 4 Internationale Filmfestival is gepubliceerd
in 50 exemplaren onder de titel Alain D’Hooghe est parmi nous.
9. 22 november – 28 december 1975 (Neue Galerie Aachen): “Belgien Junge Künstler”:
! “Art – Poubelles” (1970-73) – 4’
! “Prototype Culinaire” (1973-74) – 19’
! “A la manière de Marcel Duchamp” (1974) – 3’
! “Sur la route du Tour du Casino” (1974)
! “Les cours du marché à terme de la Bourse de Bruxelles un an six mois quatorze jours et
quelques heures plus tard”
! “Marcel Duchamp, omnipotent !”
! “The man in the street”
! “A l’art d’avant-garde, BAR” (1975) – 8’
10. 19 september – 2 november 1975: “9e Biennale de Paris” (Musée d’art moderne de la ville de Paris):
! “Art Poubelles”, 1970-1973 (16 mm, couleur)
! “Prototype culinaire”, 1972-1974 (16 mm, couleur)
! “A la manière de Marcel Duchamp”, 1974 (16 mm, couleur, 3’)
! “Sur la route du tour du casino”, 1974 (16 mm, couleur)
! “The man in the street”, 1975 (16 mm, noir et blanc, couleur)
! “Marcel Duchamp omnipotent”, 1975 (16 mm, couleur)
! “Les cours du marché à terme de la bourse de Bruxelles, un an, six moix, quatorze jours et
quelques heures plus tard”, 1975 (16 mm, couleur)
! “A l'art d'avant-garde, BAR”, 1975: in samenwerking met Daniel Meyer en Brigitte Kaquet
! “TicTac”, 1975
Desondanks raakte de kunstenaar in de vergetelheid en wordt hij nauwelijks in de kunsthistorische
literatuur vermeld. Misschien heeft dit ook te maken met het feit dat D’Hooghe in een schandaal belandde
en enkele jaren in de gevangenis doorbracht. Dit had ook grote gevolgen voor zijn mentale gezondheid. In
1990 pleegde hij zelfmoord. Via Jacques Charlier vernamen we dat alle films van D’Hooghe na zijn dood
werden weggegooid door zijn familie. Het is in een zeker zin betreurenswaardig dat zijn oeuvre na zijn
dood belandde op een vuilnisbelt, terwijl hij dit lot in een zekere zin al voorspelde in zijn film Art-Poubelle
in 1970. Sofie Ruysseveldt contacteerde verschillende nationale en internationale kunstinstellingen in o.a.
Parijs en Lausanne, maar zonder resultaat. Uiteindelijk werd een kopie van de film A l'art d'avant-garde,
BAR (1975) teruggevonden in het archief van de Cinematek in Brussel. In de tweede fase van het
onderzoeksproject zal de zoektocht naar de films van Alain D’Hooghe worden verdergezet. Daarnaast zal
ook geprobeerd worden om de erfgenamen van de kunstenaar te traceren en de rechten te klaren, zodat
de film uit de Cinematek gedigitaliseerd kan worden en ontsloten voor onderwijs, onderzoek en het brede
publiek.
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