
GODHEAD
26.06 - 
02.10.2022

IDOLS IN TIMES OF CRISIS

park De Oude Warande
Tilburg NL

lustwarande.org



1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

GROTT
O

 

3

10

1a 1b

2

4
6a

6b
6c

7

8

9b
9a

5

Alma Allen US

Evgeny Antufiev RU

Marieke Bolhuis NL

Gisela Colón US

Kim Dacres US

Hans Josephsohn CH

Susanne Ring DE

Lukas Schmenger DE

Henk Visch NL

Not Vital CH

GODHEAD
IDOLS IN TIMES OF CRISIS



Nu standbeelden van historisch beladen 
figuren in het kielzog van de demonstra-
ties tegen racisme in de VS en Europa 
met verf besmeurd worden, van pleinen 
worden verwijderd, nu Poetin door een 
vereend Westen van zijn sokkel is neer-
gehaald en hij zichzelf tegelijkertijd in 
eigen land nóg meer als onaantastbaar 
positioneert, is een hernieuwde reflectie 
op het begrip idool, in ruime zin, op  
zijn plek.

Het idool (van het Griekse eidolon, wat 
‘beeld’ betekent) is ontwikkeld om mythe 
en geloof in menselijke vorm uit te druk-
ken. In de loop van de geschiedenis heeft 
de devotie echter steeds meer plaats 
gemaakt voor een wereldse verering. 
Het idool werd geleidelijk als esthetisch, 
autonoom object bewonderd en aan-
beden. Het oprichten van standbeelden 
en monumenten in de openbare ruimte 
vloeit hieruit voort. Toen de macht van 
de Kerk afnam en de wereldlijke macht 
steeds meer zijn plaats ging opeisen, 
waren standbeelden en monumenten op 
pleinen en in parken niet alleen objecten 
van verering maar ook een bestendiging 
van de ideologie van de heersende macht. 
Dat gold tot in de 20ste eeuw, met stand-
beelden van dictators als Stalin, Mao en 
Saddam Hoessein, die alleen nog over 
zelfverheerlijking gingen en intussen  
vrijwel allemaal zijn neergehaald.

Waar de huidige beeldenstorm laat zien 
dat beelden van idolen tot grote verdeeld- 
heid kunnen leiden en er ruimte opgeëist 
wordt voor herbezinning, is de sterkste 
kracht van idolen nog steeds die van  

verbinding en solidariteit. De beelden  
van religieuze figuren, zoals Jezus aan 
het kruis, Maria, Shiva en Boeddha, zijn 
in dit opzicht onovertroffen. De kracht 
en de heilzame werking van idolen blijkt 
vooral in tijden van crisis en rampspoed, 
wanneer de mens zijn kwetsbaarheid het 
sterkste voelt. Het idool verschaft de mens 
op deze momenten hoop en biedt houvast 
en troost. Dit thema is zeer actueel in een 
wereld waar meerdere existentiële vragen 
strijden om de aandacht: wat is onze 
identiteit, hoe verhouden we ons als mens 
onderling en ten opzichte van de natuur, 
nu er een groeiend besef is dat de Aarde 
kwetsbaar is? In de huidige mondiale  
crisis is de hunkering naar idolen dan  
ook groter dan ooit.

Om dit verlangen te kunnen vervullen,  
is er een nieuwe ethiek nodig. Beeldende 
kunst kan hier een vooraanstaande rol 
in spelen. De zoektocht naar die nieuwe 
ethiek en de nagedachtenis en het respect 
voor de veronachtzaamde medemens  
– in een hoekje geplaatst, vervolgd, mis-
handeld, tot slaaf gemaakt, vermoord -  
in de vorm van nieuwe monumenten is 

LUSTWARANDE 
LUSTWARANDE - Platform for Contemporary 
Sculpture organiseert jaarlijks interna-
tionaal toonaangevende exposities van 
hedendaagse sculptuur in park De Oude 
Warande in Tilburg. Hiermee stimuleert 
LUSTWARANDE de ontwikkeling, promotie 
en waardering van hedendaagse sculptuur. 

DE OUDE WARANDE
Park De Oude Warande werd tussen  
1712 en 1715 aangelegd door de Duitse 
prins Wilhelm Von Hessen-Kassel, die 
toen heer van de heerlijkheid Tilburg en 
Goirle was. Warande is afgeleid van het 
Franse varenne, wat jacht- of lustbos 
betekent. Wilhelm liet De Oude Warande 
aanleggen volgens de laatste tuinmode, 
de Barok. Het hoofdontwerp is een  
sterrenbos, terwijl de paden van de vier 
kwadranten aangelegd zijn in verschil-
lende geometrische vormen, waardoor 
het padenstelsel een doolhof vormt.  
Dergelijke tuinen werden gewoonlijk  
verlevendigd met sculpturen, grotten  
en vijvers. In De Oude Warande hebben 
tot de eerste editie van LUSTWARANDE,  
in 2000, echter nooit beelden gestaan.  
De Oude Warande is het best bewaarde 
Barokke sterrenbos van Nederland 
en vormt daarom belangrijk cultureel 
erfgoed.

RONDLEIDINGEN
Voor wie liever niet alleen wil dwalen door 
GODHEAD, biedt LUSTWARANDE onder 
leiding van ervaren en bevlogen gidsen 
rondleidingen aan langs een selectie van 
de kunstwerken. Je kunt je aanmelden 
voor een vaste rondleiding of een rond-
leiding aanvragen op een datum die jou 
uitkomt. Zie lustwarande.org/bezoek

EDUCATIE
Ook dit jaar wordt er een programma 
ontwikkeld voor het po/bso en voor het vo.
Zie lustwarande.org/bezoek
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Thomas Schütte - Die Ankumft der Fremden (1992)

Ugo Rondinone - the sun and the moon (2021),

photo Gert Jan van Rooij 



verre van nieuw. Aan het einde van de 
19e eeuw tekende zich een eerste kente-
ring af met Rodins Les Bourgeois de Calais 
(1888), dat zes burgers verbeeldt, die 
zich in 1347, slechts gekleed in hemden 
en met stroppen om hun hals, opofferen 
aan de Engelse koning in ruil voor het 
sparen van hun stad. In onze tijd volgen 
er monumenten voor slachtoffers, zoals 
het Nationaal Monument op de Dam 
(1956), ter herdenking van de slachtof-
fers van WOII, en het Homomonument  
in Amsterdam (1987), het eerste mo-
nument ter wereld ter herdenking van 
alle homoseksuele mannen en vrouwen 
die zijn vervolgd vanwege hun seksuele 
geaardheid, wat navolging kreeg in veel 
westerse steden, de monumenten voor  
de Jodenvervolging met als hoogtepunt 
het omstreden Holocaustmonument  
in Berlijn (2005) en het Nationaal 
Monument Slavernijverleden (2002), 
het Hiv/Aids Monument (2016), het 
Nationaal Holocaust Namen Monument 
(2021) en het Nelson Mandela Monument 
(2021), alle vier in Amsterdam.

Binnen de beeldende kunst transfor-
meerde het idool ook. De beeldtaal werd 
socialer en tegelijkertijd persoonlijker, 
voorloper van politieke veranderingen. 
Een beroemd voorbeeld is het Mahnmal 
gegen Faschismus (1986) in Hamburg 
van Jochen en Esther Gerz. In het begin 
bestond het uit een twaalf meter hoge 
zuil, die met lood bekleed was. Passanten 
werden opgeroepen te interacteren met 
het monument door hun namen in het 
lood te krassen, als statement om nee  
te zeggen tegen de terugkeer van het  

fascisme. Zodra passanten geen vrije 
ruimte meer konden vinden om hun 
naam te krassen, lieten de kunstenaars 
de zuil een stuk in de grond zakken.  
In 1993 was de zuil helemaal in de 
grond verdwenen. Alleen een loden 
plaat bleef zichtbaar.  

In 1992 trok Thomas Schütte de aandacht 
van de wereldpers met zijn speciaal voor 
Documenta 9 gemaakte Die Ankunft der 
Fremden, een beeldengroep boven op 
het Fridericianum, een expliciete kritiek 
op de door West-Europa genegeerde mi-
granten- en vluchtelingenproblematiek. 
In hetzelfde jaar verhief Jeff Koons zijn 
persoonlijke seksleven tot idool in zijn 
roemruchte expositie Made in Heaven, 
met expliciete beelden en foto’s van een 
copulerende Koons met ega Cicciolina. 
Kunstenaars als Sylvie Fleury en Joana 
Vasconcelos wedijverden met Koons door 
het commerciële product tot idool te ver-
klaren, vanuit een vrouwelijk perspectief, 
met groot succes. Damien Hirst stal uit-
eindelijk de show met zijn For The Love 
of God (2007), een platina schedel die 
bedekt is met 8.601 diamanten. 

Damien Hirst - For the Love of God (2007)

Recentelijk kregen tijdelijke monumenten 
in vooraanstaande exposities aandacht 
van de wereldpers. Zo leverde in 2017 
bij SkulpturProjekteMünster het werk 
Momentary Monument – The Stone van 
Lara Favaretto, een monumentale be-
tonnen monoliet met een gleuf, waarin 
bezoekers geld konden werpen, dat de 
kunstenaar aanwendde om migranten 
te helpen, die deportatie boven het 
hoofd hing, bijna € 27.000 op. In dat-
zelfde jaar, 25 jaar na Schüttes ingreep 
in Kassel en ruim dertig jaar na de ople-
vering van het monument van de Gerzes 
in Hamburg, trad de Nigeriaanse kunste-
naar Olu Oguibe in hun voetsporen met 
zijn ode aan en tegelijkertijd uiterst
kritische, eufemistische commentaar op 
de internationale vluchtelingenopvang 
Das Fremdlinge und Flüchtlinge Monu-
ment, een obelisk, voor Documenta 14. 

Deze kleine greep uit het recente verleden 
laat zien dat de vormgeving van monu-
menten en idolen voortdurend verandert. 
Iedere tijd heeft zijn eigen iconen nodig. 
GODHEAD – Idols in Times of Crisis onder-
zoekt de kracht van hedendaagse figura-

tieve en abstracte sculptuur als idool door 
een samenhangende maar onderling ook 
zeer diverse groep werken te presenteren, 
die refereren naar de traditie van de de-
votionele sculptuur, het standbeeld, het 
monument, de totem, het amulet en de 
talisman, allen op een individuele manier. 
Bij de kijker zullen de werken mogelijk 
associaties oproepen met oerbeelden,  
als de Venus van Willendorf (meer dan 
20.000 jaar oud) en de Leeuwmens (meer 
dan 30.000 jaar oud), ook al verbeelden 
ze ieder op hun eigen manier ideeën en 
idealen van het nu.

GODHEAD – Idols in Times of Crisis 
wil geen oplossingen bieden voor de pro-
blematische relatie die is ontstaan met 
historische idolen, maar probeert de he-
dendaagse kijker bewust te maken van de 
kracht van het idool, die de mensheid door 
de tijd heen kan verbinden en die mytho-
logieën verweeft met de hedendaagse re-
aliteit, waar het geloof in hogere machten 
en krachten nog volop aanwezig is. 

GODHEAD IDOLS IN TIMES OF CRISIS

 Chris Driessen

Venus of Willendorf (20,000 BC)

Marble head of a woman, Cyclades (2,700-2,500 BC)



Now, in the wake of anti-racism demon-
strations in the United States and Europe, 
with statues of historically charged figures 
daubed with paint and removed from city 
squares, now that Putin has been taken 
down from his pedestal in Western unison 
and at the same time he is positioning 
himself even more as untouchable in  
his own country, renewed reflection on 
the concept of ‘idol’, in a broad sense,  
is called for.

The idol (from the Greek eidolon, mean-
ing ‘image’) was developed to express 
myth and faith in human form. However, 
over the course of history, devotion has 
increasingly given way to secular ven-
eration. The idol gradually came to be 
worshipped and admired as an aesthetic, 
autonomous object. The erection of stat-
ues and monuments in the public space 
is a result of this shift. As the power of 
the Church waned and secular power 
increasingly took its place, statues and 
monuments in squares and parks were 
not only objects of worship but also a 
strong representation and perpetuation 
of the ideology of the ruling power.  
This was true until the 20th century, with 
many statues of dictators such as Stalin,
Mao and Saddam Hussein, who only  
focused on self-aggrandizement and 
have since been almost completely  
demolished.

While the new iconoclasm shows that 
images of idols can lead to great division, 
the strongest power of idols in general is 
still to promote connection and solidarity. 
The images of religious figures, such as 

Jesus on the cross, Mary, Shiva and 
Buddha, are indisputably the most 
powerful in this respect. The strength 
and the beneficial effect of idols is par-
ticularly evident in times of crisis and 
disaster, when humans are most aware 
of their vulnerability. At such moments, 
the idol provides hope to humankind, 
offering support and comfort. This theme 
is very relevant in a world where multiple 
existential questions compete for our 
attention: What is our identity? How 
do we, as human beings, relate to one 
another and to nature now that there is 
a growing awareness of the Earth’s vul-
nerability? Therefore the craving for idols 
is greater than ever in the current global 
crisis.

In other words, a new ethics is needed. 
Visual art can play a pioneering role here. 
This search for a new ethics, along with 
commemoration and respect for our fel-
low human beings – marginalised, perse-
cuted, abused, enslaved, murdered – 
is far from new. The first turning point 
came in the late 19th century, with Rodin’s 
Les Bourgeois de Calais (1888), which 

LUSTWARANDE 
LUSTWARANDE - Platform for Contemporary 
Sculpture annually organizes internation-
ally trendsetting exhibitions of contem-
porary sculpture at De Oude Warande 
park in Tilburg. LUSTWARANDE’s aim is 
to stimulate the development, promotion 
and appreciation of contemporary 
sculpture. 

DE OUDE WARANDE 
De Oude Warande park was created be-
tween 1712 and 1715, commissioned by 
the German Prince Wilhelm von Hessen-
Kassel, the lord of the manor of Tilburg  
and Goirle. The word “warande” is derived 
from the French “varenne”, meaning hunt-
ing enclosure or pleasure garden. Wilhelm 
had De Oude Warande laid out according  
to the latest Baroque landscaping style.  
The park’s design is based on paths that 
lead from a central point to form a star, 
with four quadrants arranged in a variety  
of geometric shapes to create a maze of 
trails. Such gardens were usually adorned 
with sculptures, grottos and ponds.  
Until the first edition of LUSTWARANDE  
in 2000 there were no sculptures at  
De Oude Warande. De Oude Warande is  
the best-preserved Baroque starshaped 
garden in the Netherlands and therefore  
an important example of cultural heritage.

GUIDED TOURS
For visitors who do not wish to wander 
through GODHEAD on their own, 
LUSTWARANDE offers guided tours of a 
selection of works, led by experienced and 
inspired guides. See lustwarande.org/visit

GODHEAD
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Auguste Rodin - Les Bourgeois de Calais (1888)
Wilhelm Von Hessen-Kassel



depicts six burghers who, in 1347, dressed 
only in shirts and with nooses around  
their necks, surrendered themselves to  
the English king in exchange for their city 
being spared. In our time monuments 
to victims followed, such as the National 
Monument on Dam Square in Amsterdam 
(1956), to commemorate the victims of 
WWII; the Homomonument in Amsterdam 
(1987), the first monument in the world 
to commemorate all the homosexual men 
and women who have been persecuted 
because of their sexual orientation, which 
has since been imitated in other Western 
cities, memorials to persecuted Jewish 
people, including the controversial  
Holocaust Memorial in Berlin (2005)  
and the Slavery Monument (2002), the  
Hiv/Aids Monument (2016), the Dutch  
Holocaust Memorial of Names (2021)  
and the Nelson Mandela Monument 
(2021), all four in Amsterdam.

Within visual art, the idol was also trans-
formed. The visual language became more 
social and at the same time more per-
sonal, as a precursor to political changes. 
An often-cited example is Hamburg’s 
Mahnmal gegen Faschismus (‘monument 
against fascism’) (1986) by Jochen and 
Esther Gerz. Initially, this consisted of 
a twelve-metre-high column clad with 
lead. Passers-by were urged upon to  
participate actively by scratching their 
names in lead as a promise to remain 
vigilant to the danger of fascism return-
ing. As soon as people could no longer 
reach free space to scratch their names, 
the artists lowered the column partly 
into the ground so that free space came 

into reach. By 1993, the column had 
disappeared. Only a lead plate, one 
square metre in size, remained. In 1992, 
Thomas Schütte attracted the attention 
of the world press with Die Ankunft der 
Fremden, a group of statues on top of 
the Fridericianum, made specially for 
Documenta 9 as an explicit criticism of 
the migrant and refugee issues ignored 
by Western Europe. In the same year, 
Jeff Koons elevated his personal sex life 
to an idol in his infamous touring exhi-
bition Made in Heaven. Artists such as 
Sylvie Fleury and Joana Vasconcelos have 
declared the commercial product an idol 
from a female perspective – and with 
great success. Damien Hirst stole the show 
when it comes to commercialism with his 
For the Love of God (2007), a platinum 
skull covered with 8,601 diamonds.

Recently, temporary monuments in 
prominent exhibitions have received  
attention from the world press. In 2017, 
for example, at SkulpturProjekteMünster, 
the work Momentary Monument – The 
Stone by Lara Favaretto, a monumental 

concrete monolith with a slot, into which
visitors could throw money, which the 
artist used to help migrants facing de-
portation, amounted to almost €27,000. 
In the same year, 25 years after Schütte's 
intervention in Kassel and more than 
thirty years after the completion of the 
Gerzes monument in Hamburg, the 
Nigerian artist Olu Oguibe followed in 
their footsteps with his ode to and at 
the same time extremely critical, euphe-
mistic commentary on the international 
reception of refugees Das Fremdlinge 
und Flüchtlinge Monument, an obelisk, 
for Documenta 14.

This small selection from the recent past 
shows that the design of monuments and 
idols is constantly changing. Every era 
needs its own icons. GODHEAD – Idols 
in Times of Crisis investigates the power 
of contemporary figurative and abstract 
sculpture as idols by presenting a con-
nected yet very diverse group of works 
which refer to the tradition of devotional 
sculpture, the statue, the monument, the 
totem, the amulet and the talisman, all in 
their own individual way. For the viewer, 

these works may evoke associations with 
primal images, such as the Venus from 
Willendorf (over 20,000 years old) and  
the Lionman (over 30,000 years old),  
even though each depicts ideas and ideals 
of the modern day in its own way.

GODHEAD – Idols in Times of Crisis 
does not aim to offer solutions for the 
problematic relationship that has arisen 
with historical idols, but tries instead, in 
the context of these current relationships,  
to make the contemporary viewer aware 
of the power of the idol, which connects 
humanity through times and lets mytho-
logies intertwine with contemporary  
reality, where belief in higher powers  
and forces is still abundant.

 

 Chris Driessen

GODHEAD IDOLS IN TIMES OF CRISIS

Olu Oguibe - Das Fremdlinge und Flüchtlinge Monument 

(2017)

Lionman (over 30,000 years old)

Aïn-Ghazal statue (7,000 BC)



Ze verbeelden geen herkenbare, aardse 
vormen. Desondanks zullen de sculpturen 
van Alma Allen (Heber City, Utah, 1970, 
woont in Tepoztlán (MEX)) bij veel be-
zoekers de behoefte opwekken ze aan te 
raken. Dat heeft te maken met de grote 
tactiliteit van de beelden, die weliswaar 
zijn gemaakt van harde materialen als 
hout, marmer en brons, maar toch flu-
weelzacht en vaak zelfs teder ogen. In 
dat opzicht heeft zijn werk verwantschap 
met dat van Constantin Brâncuşi en 
Henry Moore. Maar het komt zeker ook 
door de energie die de sculpturen uitstra-
len, haast alsof het om levende wezens 
gaat met een unieke, eigen expressie. 
Dat idee, dat objecten ook een leven, 
of misschien liever, een ziel, hebben, 
past ook goed bij de werkwijze van Allen. 
In een minutieus proces van bewerken 
en herbewerken ontstaat uiteindelijk een 
vorm, als het resultaat van een dialoog 
tussen kunstenaar en materiaal. 

De organische, biomorfe vormen van 
Allens sculpturen zijn tegelijkertijd figu-
ratief en abstract en roepen associaties 
op met flora en fauna. De verschillende 
woestijnlandschappen in de Verenigde 
Staten met hun machtige prehistorische  
rotsformaties waar Allen opgroeide en 
lange tijd woonde, lijken een grote in-
spiratiebron. Zijn vroege werken zijn 
kleinschalig en allemaal handgesneden. 
Later is hij ook gebruik gaan maken van 
geavanceerde 21e-eeuwse technologieën, 
compleet met een zelfgemaakt robot-
systeem voor grotere werken. 

De zwarte sculptuur in De Oude Warande  
lijkt de kop van een olifant. Het roept 
gedachten op aan Ganesh, in het Hindoe-
isme de god met het olifantenhoofd die 
obstakels uit de weg ruimt. Ook het an-
dere beeld heeft een sterke symbolische 
betekenis, dat van de totem: een voor-
werp met spirituele energie waar mensen 
zich sterk mee verbonden voelen. 

Allen, die autodidact is, brak in de in-
ternationale kunstwereld door met zijn 
deelname aan de Whitney Biennial in 
2014. LUSTWARANDE heeft de primeur  
in Nederland.

They do not represent any recognisable 
earthly forms. Even so, the sculptures  
of Alma Allen (b. Heber City, Utah, 1970, 
lives in Tepoztlán (MEX)) will make many 
visitors feel the urge to touch them. This 
has to do with the great tactility of the 
sculptures, which, although made of hard 
materials like wood, marble and bronze, 
nevertheless appear as soft as velvet and 
sometimes even tender looking. In this 
respect, his work is related to the work
of Constantin Brâncuşi and Henry Moore. 
But it is certainly also due to the energy 
given off by the sculptures, almost as 
if they are living creatures with their 
own unique expression. This idea – that 
objects have a life or, perhaps rather, 
a soul – fits well with Allen’s methods. 
Through a painstaking process of work-
ing and reworking, a form eventually 
emerges, as the result of a dialogue 
between the artist and the material.

The organic, biomorphic forms of Allen’s 
sculptures are simultaneously figurative 
and abstract, evoking associations with 
flora and fauna. The desert landscapes  
of the United States, where Allen grew  
up and lived for a long time, with their 
powerful prehistoric rock formations, 
are apparently an important source of 
inspiration for him. His early works were 
small-scale and all carved by hand. Later 
he also started using advanced 21st cen-
tury technology, including a homemade 
robotic system for larger works.

The black sculpture at De Oude Warande 
seems to be the head of an elephant. It 
prompts thoughts of Ganesh, the Hindu 

god with an elephant’s head, who clears 
obstacles. The other sculpture also has  
a powerful symbolic meaning, that of the 
totem, an object with spiritual energy,  
to which people feel strongly connected.

Allen, who is self-taught, broke into the 
international art world with his partici-
pation in the Whitney Biennial in 2014. 
LUSTWARANDE is presenting his work for 
the first time in the Netherlands.

Not yet Titled (2021), photo Kristien Daem

Not yet Titled (2021), photo Kristien Daem

1Alma Allen
Not yet Titled (2021) & Not yet Titled (2021)



Evgeny Antufiev (b. Kyzyl, Tuvan Republic, 
1986, lives in Moscow) grew up in the 
Siberian republic of Tuva, on the border 
with Mongolia, in an environment full of 
spirituality, shamanistic practices and a 
profound interest in myths and history. 
This background explains his interest in 
creating elusive mythological and histor-
ical stories. The artist combines a wide 
range of symbolically charged materials  
– bronze, stone, wood and textiles – 
which results in work that is uniquely 
positioned somewhere between craft and 
conceptual art. Recurring motifs in his 
work are the body, the mask, the beast, 
the vase and the sacrifice, archetypal 
symbols used throughout the ages by  
all kinds of cultures worldwide.

Antufiev’s anthropomorphic wooden and 
stone figures are inspired by the Scyth-
ian Kurgan sculptures of eastern Ukraine, 
which were traditionally placed on burial 
mounds and have, over the centuries, 
become an integral part of the landscape. 
For Antufiev, cultures from the past are 
not dead but are a part of the cycle of  
human history.

LUSTWARANDE is the first organisation  
in the Netherlands to present work by  
this artist. Antufiev intended to make  
a new site-specific work for GODHEAD  
but was unable to leave his homeland  
due to the outbreak of war. Instead,  
LUSTWARANDE is showing a work from 
2020, which he made for his exhibition 
at the Villa Giulia in Rome, the home of 
Italy’s National Etruscan Museum. He de-
signed an obelisk for the villa’s courtyard. 

The obelisk originates in ancient Egyptian 
culture and was dedicated to the sun and 
the sun god Ra. The needle shape is the 
representation in stone of a sunbeam or 
a column of light. Antufiev engraved the 
obelisk with contemporary hieroglyphs, 
symbols from his distinctive visual lan-
guage. In this way, the artist, whose works 
at the Villa Giulia entered into relationships 
with the museum’s outstanding Etruscan 
collection, paid tribute to this rich culture. 
Showing this work now, in the context of 
GODHEAD, makes it a memorial obelisk for 
all art and cultures.

Evgeny Antufiev (Kyzyl, Tuva, 1986, woont 
in Moskou) groeide op in de Siberische 
republiek Tuva, aan de grens met Mon-
golië, in een omgeving vol spiritualiteit, 
sjamanistische praktijken en een diepe 
interesse in mythen en geschiedenis. 
Deze achtergrond verklaart zijn interesse 
in het creëren van ongrijpbare mythologi-
sche en historische verhalen. De kunste-
naar brengt een breed scala aan symbo-
lisch geladen materialen samen - brons, 
steen, hout en textiel - waardoor werk 
ontstaat dat zich op een unieke manier 
ergens tussen ambacht en conceptuele 
kunst bevindt. Terugkerende motieven 
in zijn werk zijn het lichaam, het masker, 
het beest, de vaas en het offer, archetypi-
sche symbolen die door de eeuwen heen 
door allerlei culturen wereldwijd gebruikt 
zijn en worden. Zijn antropomorfe (op 
een mens lijkende) houten en stenen 
figuren zijn geïnspireerd door de Scythi-
sche stenen Kurgan sculpturen uit Oost- 
Oekraïne, die traditioneel op een graf-
heuvel geplaatst werden en in de loop 
der eeuwen vast onderdeel van het land-
schap zijn geworden. Voor Antufiev zijn 
vergane culturen niet dood maar maken 
deel uit van de cyclus van de geschiedenis 
van de mensheid.

LUSTWARANDE presenteert als eerste  
in Nederland werk van deze kunstenaar.  
Antufiev zou een nieuw site-specifiek 
werk voor GODHEAD maken maar kon 
door het uitbreken van de oorlog Rusland 
niet meer verlaten. In plaats daarvan 
wordt er een werk getoond uit 2020,  
dat hij maakte ter gelegenheid van zijn 
expositie in de Villa Giulia in Rome,  

die het Nationaal Etruskisch Museum 
herbergt. Hij ontwierp een obelisk voor 
de binnenplaats van de villa. De obelisk 
stamt uit de oud-Egyptische cultuur en 
was gewijd aan de zon en de zonnegod 
Ra. De naaldvorm is de verbeelding van 
een versteende zonnestraal of licht- 
kolom. Antufiev graveerde de obelisk 
met hedendaagse hiëroglyfen, symbolen 
uit zijn typische beeldtaal. De kunste-
naar, die met zijn werken in de Villa  
Giulia relaties aanging met de uitmun-
tende Etruskische collectie, verbeeldde 
aldus een ode aan deze rijke cultuur. 
Dit werk nu in de context van GODHEAD 
te tonen, laat het een gedenknaald zijn 
voor alle kunst en culturen.

Evgeny Antufiev 
Obelisk (2020)
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For GODHEAD, Marieke Bolhuis (b. Hilver-
sum, 1962, lives in Amsterdam) is showing 
Sisters/Grosse Geister II, three monu-
mental sculptures of female figures which, 
although they have no arms, look tough 
and proud. They stand a little wide-legged, 
with straight backs and feet firmly on the 
ground. Female power. No one would mess 
with them. On the other hand, they also 
reveal themselves to be vulnerable, almost 
shy. A face with an inward gaze.

Bolhuis relates to Tracey Emin and Louise 
Bourgeois. The autobiographical and 
feminist character of the work of these 
two icons of art history resonates within 
Bolhuis’s work, too. 

For a decade now, the human figure has 
played a key role in Bolhuis’s sculptural 
work. After years of exploration, in photo-
graphs and installations, of places that 
have played an important role in the  
history of the earth and humankind,  
she could no longer ignore ‘the human’ 
as a physical figure. Driven by her travels 
around the world, she wants to depict the 
human condition in her sculpture. Bolhuis 
takes herself and her own experiences as 
her starting point. Her working process is 
intuitive and is a continuous interaction 
between looking, thinking and making. 
With her sculptures, she wants to depict 
the ever-evolving connection between  
the human physical condition, psyche, 
histories and future prospects.

Bolhuis uses materials that have been 
important in the ancient and recent  
history of humankind. Dissecting that  

history yields materials such as clay, glass, 
bitumen, plaster, iron, as well as polyure-
thane foam, aluminium and textiles.

Bolhuis lives with her sculptures, which 
she constantly shapes, breaks down, 
rebuilds and reworks. The traces of pre-
vious sculptures remain visible in the 
new ones. Through the transition of the 
sculptures and the various constellations 
in which Bolhuis groups them, she ques-
tions ingrained notions about identity, 
sexuality, gender roles, ethnicity and  
social background.

Voor GODHEAD toont Marieke Bolhuis  
(Hilversum, 1962, woont in Amsterdam) 
Sisters/Grosse Geister II, drie monumen-
tale sculpturen van vrouwfiguren die, 
hoewel armloos, er stoer en trots uitzien. 
Ze staan een beetje wijdbeens, rechte rug, 
voeten stevig op de grond. Female Power. 
Met hen valt niet te sollen. Aan de andere 
kant tonen ze zich ook kwetsbaar, ver-
legen haast. Met een naar binnen ge-
keerde blik.

Bolhuis verhoudt zich met Tracey Emin en 
Louise Bourgeois. Het autobiografische en 
feministische karakter van het werk van 
deze twee iconen uit de kunstgeschiede-
nis, klinkt ook door in Bolhuis haar werk. 

De menselijke figuur speelt sinds tien 
jaar een hoofdrol in het sculpturale werk 
van Bolhuis. Na jaren van onderzoek, in 
foto’s en installaties, naar plekken die 
een belangrijke rol spelen in de geschie-
denis van de aarde en de mensheid, kon 
ze niet langer om ‘de mens’ als fysieke 
figuur heen. Gevoed door haar reizen over 
de wereld, wil ze in haar beeldhouw-
kunst de menselijke conditie verbeelden. 
Bolhuis neemt daarbij zichzelf en haar 
eigen ervaringen als uitgangspunt. Haar 
werkproces is intuïtief en een continue 
interactie tussen het kijken, het denken 
en het maken. Met haar sculpturen wil ze 
de altijd evoluerende verbinding tussen 
de menselijke fysieke toestand, psyche, 
geschiedenissen en toekomstverwach-
tingen verbeelden. 

Bolhuis gebruikt materialen die van be-
lang zijn in de oude en recente ontstaans-

geschiedenis van de mens. Het ontleden 
van die historie levert materialen op  
zoals klei, glas, bitumen, gips, ijzer maar 
ook PU-schuim, aluminium en textiel.

Bolhuis lééft met haar sculpturen die ze 
constant vormgeeft, afbreekt, weer op-
bouwt en opnieuw bewerkt. De sporen 
van eerdere beelden blijven zichtbaar in 
de nieuwe. In de transitie van de beelden 
en de diverse constellaties waarin Bolhuis 
ze groepeert, bevraagt ze ingesleten no-
ties over identiteit, seksualiteit, gender-
rollen, etniciteit en sociale achtergronden.

Marieke Bolhuis 
Sisters/Grosse Geister II (2021)

Sisters - Grosse Geister II (2021), photo Marieke Bolhuis Sisters - Grosse Geister II (2021) detail,

photo Marieke Bolhuis
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In light of the Russian war in Ukraine,  
the first association with Gisela Colón’s 
work for GODHEAD is perhaps a missile  
or rocket. And although Colón (b. Van-
couver (CN), 1966, raised in San Juan, 
Puerto Rico, lives in Los Angeles) does  
in fact make use of materials and know-
ledge from space exploration, this sculp-
ture has nothing to do with masculine 
exploits and conquest. The work should 
rather be seen as a symbol of a new 
era. An era of re-evaluation of nature 
and cosmos, which Colón describes as 
post-Anthropocene and in which the role 
of humankind is put into perspective. 

The title, Quantum Shift, refers to a 
change in consciousness and interaction 
with the natural world. Having grown 
up in Puerto Rico, Colón feels a strong 
connection to nature, the rainforest, 
the beach, animals and plants. With its 
shape and length, Quantum Shift is also 
reminiscent of totems, traditionally con-
nected to cultures in which people have 
a deep connection to the elusive world 
around them. The sculpture was made 
with a high-tech surface treatment that 
results in shifting shades of colour, de-
pending on the angle and intensity of the 
light and the position of the viewer. This 
makes it look mysterious and formidable. 

Colón is known for her use of innovative 
materials from advanced aerospace tech-
nology, such as carbon fibre. Every sculp-
ture is given a different surface finish, 
which is activated by the surrounding light. 
Not only do Cólon’s monolithic works al-
lude in their form to the Californian Light 

and Space Movement of the 1960s, as 
represented by Larry Bell, Robert Irwin and 
James Turrell, they also evoke associations 
with the divine, as the lingams of Hindu 
tradition do.
 
Colón’s sculptures are seamless, with 
few if any edges and lines. These are 
perfectly smooth, feminine forms that 
suggest constant movement and growth 
because of their futuristic and colour-
ful appearance. In recent years, Colón’s 
sculptures have become larger and larg-
er. Quantum Shift is among the largest 
she has made and allows LUSTWARANDE 
to present an impressive first display  
of her work in the Netherlands.

De eerste associatie met het kunstwerk 
van Gisela Colón in GODHEAD is, in het 
licht van de Russische oorlog in Oekraïne, 
misschien een raket. En hoewel Colón 
(Vancouver (CN), 1966, opgegroeid  
in San Juan, Puerto Rico, woont in  
Los Angeles) daadwerkelijk gebruik 
maakt van materialen en kennis uit de 
ruimtevaart, heeft deze sculptuur niets 
te maken met masculiene krachtpatserij 
en veroveringsdrift. Het werk moet eer-
der gezien worden als symbool voor een 
nieuw tijdperk. Een tijdperk van herwaar-
dering van natuur en kosmos, dat Colón 
post-antropoceen noemt en waarin de 
rol van mensen gerelativeerd wordt. 

De titel, Quantum Shift, verwijst naar 
een verandering in bewustzijn en om-
gang met de natuurlijke wereld. Opge-
groeid in Puerto Rico, heeft Colón een 
sterke band met de natuur, het regen-
woud, het strand, dieren en planten. 
Door de vorm en lengte doet Quantum 
Shift ook denken aan totems, traditi-
oneel verbonden met culturen waarin 
mensen een diepe band hebben met 
de ongrijpbare wereld om hen heen. 
De sculptuur is gemaakt met een high 
tech oppervlaktebehandeling die zorgt 
voor transformaties in kleurschake-
ringen, afhankelijk van de lichtval, 
intensiteit en de positie van de toe-
schouwer. Daardoor oogt het werk 
mysterieus en ontzagwekkend. 

Colón staat bekend om haar gebruik van 
innovatieve materialen uit de geavan-
ceerde ruimtevaarttechnologie, zoals 
koolstofvezel. Elke sculptuur krijgt een 

andere oppervlakteafwerking die door 
het licht in haar omgeving wordt geacti-
veerd. Cólons monolithische werken ver-
wijzen niet alleen formeel naar de Cali-
fornische Light and Space Movement uit 
de jaren ’60, met vertegenwoordigers als 
Larry Bell, Robert Irwin en James Turrell, 
maar roepen ook associaties op met het 
goddelijke, zoals de lingams in de Hin-
doeïstische beeldcultuur dat doen.
 
De beelden van Colón zijn naadloos,  
met weinig tot geen randen en lijnen. 
Perfect gladde, feminiene vormen die 
door hun futuristische en kleurrijke 
voorkomen constante beweging en groei 
suggereren. In de afgelopen jaren zijn 
Colóns beelden steeds groter geworden. 
Quantum Shift behoort tot de grootste 
die ze maakte en bezorgt LUSTWARANDE 
een imposante primeur van haar werk  
in Nederland. 

Gisela Colón 
Quantum Shift (Parabolic Monolith Sirius Titanium) (2021)

The Future is Now (2020), photo Lance Gerber

Quantum Shift (2021), photo Linda Nylind
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African-American artist Kim Dacres  
(b. Bronx, US, 1986, lives in Harlem, US) 
created a new work for GODHEAD, a 
gleaming pitch-black female figure.  
With her sculptures of humans, Dacres 
refers to the black people from her own 
community in Harlem, New York and the 
black women who inspire her. Sojourner 
means ‘temporary resident’, but Dacres  
is also alluding to Sojourner Truth, a 
black woman born into chattel slavery 
in 1797 in a Dutch settlement in the 
State of New York – which meant that 
Sojourner Truth was forced to also speak 
Dutch. After her escape, she fought 
against slavery, violence and racism and 
stood up for women’s rights, travelling 
all around America to give speeches. 

Dacres makes sculptural portraits of used 
rubber car and bicycle tyres. Her method 
consists of collecting, dismantling and  
reassembling tyres, which are held to-
gether with screws and braiding tech-
niques and are sometimes sprayed with 
lacquer paint. The rubber is transformed 
into abstract shapes, which evoke associ-
ations with muscles, bones, skin and hair. 

The use of the rubber tyre is significant 
for Dacres. The material is black, strong 
and resilient, symbolic of the people 
she depicts. Rubber also symbolises the 
universal sense of mobility and freedom 
associated with driving and cycling, which 
Dacres also wants to evoke.

With her sculptures, she honours people 
of colour with the monumentality that  
has often been taken from them.  

Sojourner is a tribute to Sojourner Truth’s 
intrepid and tireless travels throughout  
an America that was hostile to women 
and black people in order to spread the 
message that she, too, was a human  
being. The basis of the sculpture consists 
of several layers of rubber tyres that sym-
bolise the various dimensions of Truth’s 
life: mother, woman, activist, black per-
son. The larger-than-life head refers to 
her wisdom, the bicycle parts and other 
decorations are intended to represent 
the sacred act of first listening and then 
speaking, so that individuals can learn, 
and the braids allude both to a crown  
and to Sojourner Truth’s possible hair-
style, hidden beneath her head covering.

Kim Dacres never exhibited in the  
Netherlands before and GODHEAD  
is her second exhibition in Europe.

De Amerikaanse kunstenaar Kim Dacres 
(Bronx, VS, 1986, woont in Harlem, VS) 
creëerde voor GODHEAD een nieuw werk, 
een glimmend gitzwarte vrouwfiguur. 
Met haar mensbeelden verwijst Dacres 
naar haar Afrikaanse afkomst en naar de 
zwarte mensen uit haar eigen gemeen-
schap in Harlem, New York. Sojourner 
betekent ‘passant’ in het Engels. Maar 
Dacres verwijst ook naar Sojourner Truth, 
een zwarte vrouw die in 1797 in slavernij 
werd geboren in een Nederlandse neder- 
zetting nabij New York – waardoor ze 
Nederlands sprak. Na haar ontsnapping 
streed zij tegen slavernij, geweld en  
racisme en kwam ze op voor rechten 
van vrouwen. Ze trok heel Amerika door 
om toespraken te houden. 

Dacres maakt sculpturale portretten 
van gebruikte rubberen auto- en fiets-
banden. Haar werkwijze bestaat uit het 
verzamelen, demonteren en weer in 
elkaar zetten van banden, die bij el-
kaar worden gehouden door middel van 
schroeven en vlechttechnieken en soms 
worden bespoten met lakverf. Het rub-
ber wordt getransformeerd tot abstracte 
vormen, die associaties oproepen met 
spieren, botten, huid en haar. 

Het gebruik van rubber is veelbeteke-
nend voor Dacres. Rubber is van nature 
zwart, sterk en veerkrachtig, symbolisch 
voor de mensen die ze representeert. 
Bovendien vertegenwoordigt rubber 
het universele gevoel van mobiliteit en 
vrijheid waarmee autorijden en fietsen 
wordt geassocieerd en dat Dacres ook  
wil oproepen. 

Met haar beelden eert ze mensen van 
kleur met de monumentaliteit die hen 
vaak is ontnomen. Sojourner is een 
eerbetoon aan Sojourner Truth’s onver-
schrokken en onvermoeide reizen door 
het vrouw- en zwarte mensen onvrien- 
delijke Amerika om de boodschap te  
verkondigen dat ook zij een mens was.  
De basis van de sculptuur bestaat uit  
verschillende lagen rubberbanden die 
de dimensies van Truth’s leven symbo-
liseren: moeder, vrouw, activist, zwarte 
persoon. Het meer dan levensgrote hoofd 
verwijst naar haar wijsheid, de fiets-
onderdelen en andere versieringen zijn 
bedoeld om de heilige handeling van 
eerst luisteren en dan spreken te verte-
genwoordigen, zodat individuen kunnen 
leren, en de vlechten tenslotte zinspelen 
zowel op een kroon als op de mogelijke 
haardracht van Sojourner Truth die ver-
borgen zat onder haar hoofdkapje. 

Dacres heeft niet eerder in Nederland 
geëxposeerd en GODHEAD is haar tweede 
Europese expositie.

Kim Dacres 
Sojourner (2022)

Sojourner (2022), photo Max Yawney 

Wisdom Embedded in the Treads (2020)

installation view, photo Ed Mumford
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GODHEAD features three sculptures by 
Hans Josephsohn (b. Kaliningrad, former 
USSR, 1920 – d. Zurich (CH) 2012), who 
is considered one of the most import-
ant Swiss sculptors of the 20th century. 
The sculptures offer just enough familiar 
points of reference to be recognised as 
human figures: the oval shape of a head, 
bulges that could be a nose or an ear, the 
suggestion of a mouth.

From the beginning of his long career, 
Josephsohn worked on the oldest theme 
in sculpture: the human figure. He made 
them standing, sitting, lying down, only 
the upper half, or just the head. Some-
times the sculptures appear to be as-
semblages of different views of a body. 
This encourages people to look at the 
works from all angles. From the '80s on, 
Josephsohn primarily made half-figures, 
including the over-life-sized works in 
brass in GODHEAD.

The figures’ body parts do not have re-
alistic anatomical proportions and are 
not developed in detail. They are simple 
forms, evoking associations with prehis-
toric stelae, upright memorial stones with 
carved motifs. Josephsohn’s works look 
solid; their surfaces are rough and crude. 
But they exude enormous dynamism. 
He was not concerned with representing 
reality or depicting individuality. The ex-
pressive power of the sculpture was what 
mattered, and how, within that, human 
existence could be conveyed.

The quest to convey the essence of life 
was a careful process of modelling in 

plaster. Later the sculptures were some-
times cast in bronze or brass. Plaster  
is not very hard, even after drying, so  
Josephsohn could continue to work on 
the basic form until he achieved his de-
sired result. He was searching for a perfect 
balance between figuration and abstrac-
tion. This explains why the sculptures in 
GODHEAD show visible traces of kneading 
and moulding and scraping and scratching.

In GODHEAD staan drie beelden van 
Hans Josephsohn (Kaliningrad, voor- 
malige USSR, 1920 – Zürich (CH) 2012). 
Hij wordt een van de belangrijkste Zwit-
serse beeldhouwers van de 20ste eeuw 
genoemd. De sculpturen bieden net  
voldoende houvast om er mensfiguren 
in te herkennen. De ovale vorm van een 
hoofd, uitstulpingen die een neus of oor 
kunnen zijn, de suggestie van een mond. 

Direct vanaf het begin van zijn lange  
carrière werkte Josephsohn aan het 
oudste thema binnen de beeldhouw-
kunst: de menselijke figuur. Hij maak-
te ze staand, zittend, liggend, alleen 
de bovenste helft, of enkel het hoofd. 
Soms lijken de sculpturen assemblages 
van verschillende gezichtspunten van 
een lichaam. Op die manier wordt de 
toeschouwer aangemoedigd het werk 
rondom te bekijken. Vanaf de jaren ’80 
maakte Josephsohn vooral halffiguren, 
waartoe ook de meer dan levensgrote 
koperen werken in GODHEAD behoren.

De lichaamsdelen van de figuren hebben 
geen realistische anatomische verhou-
dingen en zijn nergens in detail uitge-
werkt. Het zijn eenvoudige vormen, 
die de associatie oproepen met prehis-
torische stèles, rechtopstaande stenen 
gedenkstenen waaruit motieven waren 
gehouwen. Josephsohns werken ogen 
massief, het oppervlak is ruw en on-
verfijnd. Maar ze stralen een enorme 
dynamiek uit. Het ging hem niet om 
een representatie van de werkelijkheid 
of het weergeven van individualiteit. 
De expressieve kracht van het beeld was 

belangrijk, en hoe daarin het menselijk 
bestaan overgebracht kon worden. 

De zoektocht naar het overbrengen van 
de essentie van het leven was een zorg-
vuldig proces van modelleren in gips. 
Later werden de beelden soms in brons 
of messing gegoten. Gips is ook als het 
is opgedroogd niet zo heel hard, zodat 
Josephsohn aan de grondvorm verder 
kon werken tot het gewenste eindresul-
taat was bereikt. Hij zocht daarbij naar 
een perfecte balans tussen figuratie en 
abstractie. De beelden in GODHEAD tonen 
dan ook zichtbaar sporen van het kneden 
en knijpen en schrapen en krabben.

Hans Josephsohn 
Untitled (1990-91) (a) / Untitled (Lola) (2002) (b)  /  Untitled (2004) (c)

Untitled (Lola) (2002), photo Kesselhaus Josephsohn
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photo Stefan Altenburger

Untitled (2004), photo 

Kesselhaus Josephsohn

Kesselhaus Josephsohn (2004), photo Katalin Deér



An astonishing trio rising up at De Oude 
Warande – this is the work of Susanne 
Ring (b. Mainz (DE), 1966, lives in Berlin). 
Three ceramic, partly glazed busts stand 
on sawn-off wooden trunks among the 
trees in the park. Particularly within the 
context of GODHEAD, they are reminiscent 
of votive statues made in veneration of 
real or mythical figures. 

Ring’s sculptures have Janus heads – with 
a face on both the front and the back. In 
Roman mythology, Janus was the god of 
beginnings and endings, a god with two 
faces. In our own era, the Janus head 
refers to the fact that there are two sides, 
often opposing, to people’s characters. 

For her sculpture, Ring draws freely from 
ancient cultures, tales and myths. But 
her references are never literal. She is 
fascinated by whatever deviates from 
the norm, so her figures are character-
ised by cracks, deformities, amputations 
and contorted, expressive faces. Ring’s 
works symbolise human relationships, 
emotions, fears, dreams and desires. 
The figures are not threatening. Due to 
their format, generally smaller than life 
size, and their imaginative, somewhat 
playful appearance, they may look pe-
culiar but at the same time they also 
seem kind and gentle. Ring combines 
her figures in ensembles, which can take 
on varying forms. This means that new 
interpretations of interpersonal relation-
ships are constantly created. The percep-
tion of the space and being able to walk 
around the ensembles and experience 
them from all sides is important to Ring.

Her choice to work with ceramics is con-
nected to the specific character of the 
material. It is associated with classic arts 
and crafts, but it is still used for all man-
ner of purposes today. Her way of work-
ing, though, is far from commonplace. 
She mixes her clay with other materials, 
such as wood, porcelain and cement. 
Starting from a basic idea, she also allows 
herself to be guided, during the process 
of creation, by chance and by associations 
that the material suggests to her as it 
takes shape.

Een wonderlijk trio rijst op in De Oude 
Warande. Het is het werk van Susanne 
Ring (Mainz (DE), 1966, woont in Berlijn). 
Drie keramische, deels geglazuurde bus-
tes staan op afgezaagde houten stammen 
tussen de bomen in het park. Zeker in de 
context van GODHEAD doen ze denken aan 
votiefbeelden, gemaakt ter verering van 
mythische of echte personen. 

Rings figuren hebben een Januskop: 
hoofden met zowel aan de voorzijde  
als aan de achterzijde een gezicht. In  
de Romeinse mythologie was Janus de 
god van het begin en het einde, een god 
met twee gezichten. In onze tijd verwijst 
de Januskop er daarom naar dat er twee, 
vaak tegenstelde, kanten aan iemands 
karakter zitten. 

Ring put voor haar beeldhouwkunst vrij-
elijk uit oude culturen, sprookjes en my-
thes. Maar haar verwijzingen zijn nooit 
letterlijk. Ze is gefascineerd door het af-
wijkende en haar figuren kenmerken zich 
dan ook door scheuren, misvormingen, 
amputaties en verwrongen, expressieve 
gezichten. Rings werken symboliseren 
menselijke relaties, emoties, angsten, 
dromen en verlangens. Bedreigend zijn 
de figuren niet. Door hun doorgaans 
kleiner dan levensechte formaat en hun 
fantasierijke, ietwat ludieke voorkomen, 
ogen ze weliswaar zonderling maar te-
gelijk ook zachtaardig. Ring combineert 
haar figuren in ensembles, die wisselen-
de vormen kunnen aannemen. Zo ont-
staan steeds nieuwe interpretaties van 
intermenselijke relaties. De ruimtelijke 
beleving, het eromheen kunnen lopen  

en van alle kanten ervaren van de  
ensembles, is belangrijk voor Ring. 

Haar keuze voor keramiek heeft te ma-
ken met het specifieke karakter ervan. 
Het is het materiaal dat wordt geasso-
cieerd met klassieke kunstambachten, 
maar het wordt ook nu nog dagelijks 
in allerlei toepassingen gebruikt. Haar 
werkwijze is verre van alledaags. Ze ver-
mengt haar klei met andere materialen 
zoals hout, porselein en cement. Ze ver-
trekt vanuit een basisidee maar laat zich 
vervolgens in het bewerkingsproces ook 
sturen door het toeval en door associa-
ties die het zich vormende materiaal bij 
haar oproepen.

Susanne Ring 
Beginning and end (2022)
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A giant, perfectly round head in bas- 
relief is strung between the trees of  
De Oude Warande. Lukas Schmenger  
(b. Filderstadt (DE), 1981, lives in Dussel-
dorf) created it specially for GODHEAD. 
The sculpture is spectacular, but also 
alienating and somewhat grim, an ex-
pressionless face with seams. 

In his work, Schmenger focuses primar-
ily on the depiction of people. He makes 
sculptures, drawings and paintings of 
bodies and faces. He is not interested in 
a realistic portrayal of physical charac-
teristics, but more in psychological and 
emotional aspects. His head sculptures 
are not portraits. Even though they 
have human features, the lack of facial 
expression means that they do not re-
semble living faces. Partly because of 
the predominantly grey colour and flat 
shape, the work is immediately recog-
nisable as a dead object. The mask, far 
more than the living human being, is 
the starting point for his exploration of 
the human condition. Schmenger takes 
inspiration from personal memories of 
people around him, including himself, 
and from art history. His works con-
tain references to sculptural traditions 
of ancient cultures. It is the Egyptian 
culture that comes to mind first, but 
his practice is in fact a hybrid mix of a 
number of sculptural traditions. As in 
those traditions, Schmenger’s work fo-
cuses on the body as a transitional zone 
between the spiritual world and the 
world of objects. ‘Fluidity and the idea 
of passage interests me in the figures 
and heads that I make. Sometimes it’s 

even hard to tell if they look feminine or 
masculine. I would say that the genre 
of the portrait interests me to such an 
extent because it is related to questions 
about representation.’

With his work, Schmenger investigates 
whether it is possible to depict more of 
human psychology than can be seen in 
reality. He poses himself the following 
question: How can a piece of art showing 
a figure or a head create a presence all 
of its own? In this context, he speaks 
about his own sculptures as afterimages 
or ghosts, as they have arisen within his 
mind as a result of what he has experi-
enced or seen but do not exist in reality. 
His work for GODHEAD also makes us 
wonder in which dimension this creature 
could exist.

Een reusachtig, perfect rond hoofd in 
bas-reliëf is tussen de bomen in De Oude 
Warande gespannen. Lukas Schmenger 
(Filderstadt (DE), 1981, woont in Düssel-
dorf) maakte het speciaal voor GODHEAD. 
Groots is de sculptuur, maar ook be-
vreemdend en ietwat grimmig, een 
uitdrukkingsloos gezicht met naden.

Schmenger richt zich in zijn werk vooral  
op de verbeelding van mensen. Hij maakt 
sculpturen, tekeningen en schilderijen 
van lichamen en gezichten. Zijn interesse 
ligt niet bij een realistische weergave van 
fysieke kenmerken van lijf en gelaat maar 
meer op psychologische en emotionele 
aspecten. Zijn hoofdsculpturen zijn geen 
portretten. Maar ook al vertonen ze men-
selijke kenmerken, door het ontbreken 
van gezichtsuitdrukkingen vertonen ze 
geen gelijkenis met een levend gezicht. 
Het werk is, ook door de veelal grijze 
kleur en platte vorm, direct herkenbaar 
als dood object. Het masker is, veel meer 
dan de levende mens, uitgangspunt voor 
zijn verkenning van de menselijke condi-
tie. Schmenger laat zich inspireren door 
persoonlijke herinneringen aan mensen 
in zijn omgeving, inclusief zichzelf, en 
door de kunstgeschiedenis. Zijn sculp-
turen bevatten verwijzingen naar beeld-
houwkunstige tradities van oude cultu-
ren. Die van de Egyptenaren dringt zich 
als eerste op maar in feite gaat het om 
een hybride mix van meerdere sculpturale 
tradities. Evenals bij deze tradities is in 
het werk van Schmenger het lichaam als 
overgangszone tussen de spirituele we-
reld en de wereld der dingen een centraal 
thema. “Vloeibaarheid en het idee van 

een passage interesseert me in de figu-
ren en hoofden die ik maak. Soms is het 
zelfs moeilijk te zeggen of ze er mannelijk 
of vrouwelijk uitzien. Het genre van het 
portret interesseert me zo, zou ik zeggen, 
omdat het verband houdt met vragen 
over representatie.”

Met zijn werk onderzoekt Schmenger of je 
meer van de menselijke psychologie kunt 
verbeelden dan wat in de werkelijkheid 
zichtbaar is. Hoe kan een kunstwerk van 
een figuur of een hoofd een eigen aan-
wezigheid creëren, is de vraag die hij zich 
stelt. Hij spreekt in die context over zijn 
eigen beelden als nabeelden of spook-
beelden, omdat ze in zijn hoofd zijn ont-
staan door wat hij heeft meegemaakt of 
gezien, maar niet in de werkelijkheid be-
staan. Ook het werk voor GODHEAD roept 
de vraag op in welke dimensie dit wezen 
zou kunnen bestaan. 

Lukas Schmenger
Portrait of the artist as a gong (2022)
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Portrait of the artist as a gong (2022) studio view, 

photo Lukas Schmenger
Portrait of the artist as a gong (2022) mock-up



Met zijn grijsgroene kleur en lange, slanke 
vorm valt de sculptuur Du Livre du Matin 
(Uit het Ochtendboek) van Henk Visch 
(Eindhoven, 1950, woont in Eindhoven 
en Berlijn) niet meteen op tussen de 
bomen. Eenmaal dichtbij wordt de be-
zoeker geconfronteerd met een ernstig 
gemankeerde mensfiguur. Het is een aan-
grijpend beeld. De figuur lijkt amper het 
evenwicht te kunnen houden, het dunne 
bovenlijf zonder armen zoekt kronke-
lend naar balans en het kwetsbare kleine 
gezichtje met de blik naar de hemel lijkt 
verloren. Dit beeld is geen idool, het biedt 
geen soelaas. Het lijkt zelf op zoek naar 
verlossing. Het toont de kwetsbaarheid 
van de mens en roept onvermijdelijk  as-
sociaties op met de miljoenen Oekraïense 
vluchtingen en vluchtelingen wereldwijd.
 
Visch begon als tekenaar en graficus maar 
trok de aandacht van de kunstwereld in  
de vroege jaren '80 met zijn sculpturen. 
Massieve sculpturen in hout, brons en alu-
minium, maar ook tere bouwsels, gesti-
leerde mensfiguren en mysterieuze assem-
blages uit zeer uiteenlopende materialen. 

Visch’ mensfiguren ontberen specifieke 
gelaatsuitdrukkingen, vaak hebben ze 
geen armen en zijn benen of romp uit-
gerekt waardoor soms (ogenschijnlijk) 
wankele poses ontstaan. Het staan en 
zoeken naar balans is belangrijk in zijn 
beeldhouwkunst. Het symboliseert het 
figuurlijke ‘in het leven staan’. 

Visch voorziet zijn sculpturen vaak van 
poëtische en raadselachtige titels. Het 
beeld is geen illustratie van de titel, de 

titel biedt evenmin concrete duiding bij 
het werk. Op die manier werken beeld 
en tekst samen en versterken elkaar. Zo 
ook Piazza del Popolo (2006), een twee-
de beeld dat Visch in GODHEAD laat zien. 
De titel verwijst naar het gelijknamige 
plein in Rome, met twee vrijwel identieke 
kerken aan de rand en een grote obelisk 
in het midden. Piazza del Popolo staat 
bekend als het Plein van het Volk, hoewel 
Popolo verwijst naar de populieren die in 
vroegere tijden langs het plein stonden. 
Dit beeld is niet alleen heel dierbaar voor 
Visch, onder andere door de architecturale 
kwaliteit – het hoofd verbeeldt het ronde 
plein, de ledematen verwijzen naar de 
symmetrie van de architectuur - maar is 
in zijn ogen in deze tijden van toenemend 
populisme tevens een monument voor 
democratie en menselijke kracht.

With its grey-green colour and long,  
slender shape, the sculpture Du Livre du 
Matin by Henk Visch (b. Eindhoven (NL), 
1950, lives in Eindhoven and Berlin) does 
not immediately stand out among the 
trees. Up close, the visitor is confronted 
by a seriously flawed human figure. It is  
a poignant image. The figure barely seems 
able to keep its balance, the thin, armless 
torso twists around, seeking equilibrium,
and the vulnerable face with its gaze 
turned to the sky seems lost. This sculp-
ture is not an idol. It offers no solace.  
It appears to be looking for salvation  
itself. It shows the vulnerability of man 
and the association with the millions of 
refugees from the Ukraine and the rest of 
the world is inevitable.

Visch started out as a draughtsman and 
graphic designer, but his sculptures 
caught the attention of the art world in 
the early '80s. These are solid sculptures 
in wood, bronze and aluminium, but also 
delicate constructions, stylised human 
figures and mysterious assemblages 
made from a wide range of materials. 

Visch’s human figures lack specific facial 
expressions; often they have no arms, 
and the legs or torso are stretched, some-
times resulting in apparently shaky poses. 
Standing and trying to find balance are 
important elements of his sculptural art, 
symbolising the notion of standing firmly 
on your own two feet.

Visch often provides his sculptures with 
poetic and enigmatic titles. The sculpture 
is not an illustration of the title, and the 

title does not offer any concrete interpre-
tation of the work. In this way, sculpture 
and text work together, reinforcing each 
other. This is the case with Piazza del  
Popolo (2006), a second sculpture that 
Visch is exhibiting in GODHEAD. The title 
is a reference to the piazza in Rome, with 
two almost identical churches on one side 
and a large obelisk at its centre. Piazza del 
Popolo is known as the ‘People’s Piazza’, 
but ‘Popolo’ actually refers to the poplar 
trees that stood there in earlier times.  
Not only is this sculpture very dear to 
Visch, partly because of its architectural 
quality – the head depicts the round pi-
azza, the limbs refer to the symmetry of 
the architecture – but he also considers 
it, in these times of increasing populism, 
a monument to democracy and human 
strength.

Henk Visch 
Du Livre du Matin (2018) (9a) &  Piazza del Popolo (2006) (9b) 
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Du Livre du Matin (2018), photo Henk Visch Piazza del Popolo (2006), photo Henk Visch



This is the first time that work by Not Vital 
(b. Sent (CH), 1948, lives in Brazil, Chile, 
China and Switzerland) has been exhib-
ited in the Netherlands. LUSTWARANDE 
is showing one of his monumental HEADs: 
a series of sculptures of abstract heads, 
which he has been making since 2013.

Not Vital has a nomadic lifestyle. He  
travels a lot and lives in various countries. 
The inspiration for his works comes from 
the impressions he gathers in the many 
different locations to which he travels.  
For HEADs, he visited various locations 
where iconic monumental sculptures of 
heads can be found, recalling the moai 
on Easter Island, the heads of gods on 
Mount Nemrut in Turkey, the heads in 
Angkor Wat’s Bayon temple in Cambodia 
and the life-sized realistic heads of Ifè 
in Nigeria.

In the form, material and colour of his 
sculptures, Vital always searches for con-
nection to the physical locations and to 
their traditions and cultures, which inspire 
him to create his work. This anthropolog-
ical aspect of Vital’s practice makes his 
sculptures symbolic bearers of traditions 
and cultures, but he translates them into 
a contemporary idiom.

His sculptures push the boundaries be-
tween abstract and figurative forms and 
are made of plaster, gold, silver, stainless 
steel, ceramics, marble or bronze and or-
ganic materials such as coal, soap and tea. 
The work usually contains motifs of ani-
mals and the natural world. Growing up 
in Switzerland influenced his sense of 

connection with nature. He likes to play 
with his surroundings and takes into 
account the external circumstances that 
may influence the experience of his work. 
He once placed a sculpture in the sea, 
for example, so that it was visible only  
at low tide. 

The ceramic work HEAD (2016) in 
GODHEAD never looks entirely the same. 
The gleaming layer of glaze makes the 
sculpture appear to change colour over 
the course of the day: from white to blue 
or grey, depending on the light and the 
intensity of the sun.

Werk van Not Vital (Sent (CH), 1948, 
woont in Brazilië, Chili, China en Zwitser-
land) was niet eerder in Nederland te 
zien. LUSTWARANDE toont nu een van 
zijn monumentale HEADs: een serie 
sculpturen van abstracte hoofden, die 
hij sinds 2013 maakt. 

Not Vital heeft een nomadische levens-
stijl. Hij reist veel en woont afwisselend 
in diverse landen. De inspiratie voor zijn 
werken vindt hij in de indrukken die hij 
opdoet op de vele verschillende plekken 
op de wereld waar hij komt. Voor HEADs 
bezocht hij talloze plaatsen waar iconi-
sche monumentale hoofdsculpturen te 
vinden zijn, zoals de Moai op Paaseiland, 
de godshoofden op Nemrut in Turkije, 
de hoofden in de Bayon tempel in Angkor 
Wat in Cambodja en de levensgrote,  
realistische hoofden van Ifè in Nigeria. 

Vital zoekt in vorm, materiaal en kleur 
van zijn sculpturen steeds naar verbin-
ding met de fysieke plekken, hun tradi-
ties en culturen, die hij bezoekt en die 
hem inspireren tot het maken van zijn 
werk. Dat antropologische aspect van 
Vitals praktijk maakt zijn sculpturen tot 
symbolische dragers van tradities en 
culturen, maar hij vertaalt ze naar een 
hedendaags idioom. 

Zijn sculpturen zoeken de grenzen op  
tussen abstracte en figuratieve vormen 
en zijn gemaakt van gips, goud, zilver, 
RVS, keramiek, marmer of brons en van 
organisch materialen zoals kolen, zeep en 
thee. Het werk bevat doorgaans motieven 
van dieren en de natuurlijke wereld. 

Opgroeien in Zwitserland beïnvloedde zijn 
verbondenheid met de natuur. Hij speelt 
graag met de omgeving en houdt rekening 
met de externe omstandigheden die de er-
varing van zijn werk kunnen beïnvloeden. 
Zo plaatste hij eens een beeld in de zee 
waardoor het alleen zichtbaar was bij eb. 

Ook het keramische werk HEAD in  
GODHEAD ziet er nooit helemaal hetzelf-
de uit. Door de glimmende glazuurlaag 
verandert het beeld gedurende de dag 
ogenschijnlijk van kleur: van wit naar 
blauw of grijs, afhankelijk van de licht-
val en intensiteit van de zon.

Not Vital 
HEAD (2016) 
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HEAD (Self Portrait) (2013), photo Eric Gregory Powell HEAD (2016) mock-up 



Callum Morton (Montreal, 1965, woont 
in Melbourne) studeerde eerst architectuur 
en stapte vervolgens over naar beeldende 
kunst. Architectuur speelt in zijn oeuvre 
een belangrijke rol, maar is niet de dis-
cipline waarbinnen de kunstenaar door-
gaans werkt. Nivellering van architectuur 
als gevolg van globalisering staat in zijn 
vroegere werken voorop. Het aanzien van 
de wereld wordt steeds uniformer, waarbij 
formele criteria ontleend worden aan het 
Modernistisch erfgoed, wat een vormentaal 
oplevert die geleidelijk aan verwordt tot 
banaal gemeengoed. Morton speelt met 
dit gegeven door modernistische en enter-
tainment architectuur te vermengen. 

In 2007 verleende LUSTWARANDE Morton 
de opdracht om voor het middelpunt  
van De Oude Warande een paviljoen te 
ontwerpen. Dat de plaatsing van een 
gebouw op deze plek het zicht op het 
Barokke stervormige padenpatroon van 
het bos zou ontnemen, plaatste Morton 
voor een dilemma, dat hij op simpele 
en tegelijkertijd ingenieuze wijze wist te 
omzeilen; Morton ontwierp een onzicht-
baar paviljoen. Het exterieur valt in eerste 

instantie niet op omdat het een spiegel 
is. Het exterieur werkt daarom zowel als 
façade, die binnen van buiten afschermt, 
als ook als scherm, dat de buitenwereld 
weerspiegelt en continueert. Deze conti-
nuering is een illusie. Wie het paviljoen 
betreedt wordt opnieuw geconfronteerd 
met een karakteristiek van Barokke tui-
nontwerpen; het interieur is een zoge-
naamde grotto, een grotachtige binnen-
ruimte. Wanden hebben kijkgaten, waar 
door je naar buiten kunt kijken, aangezien 
de glazen façade van detectiespiegelglas 
is. ’s Avonds wordt de ruimte tussen de 
grot en het spiegelende exterieur verlicht, 
zodat de spiegelfunctie opgeheven wordt. 
De spiegelende rechthoek maakt plaats 
voor een donkere heuvel, die associaties 
oproept met gestolde lava. Grotto heeft 
daarom niet alleen een continu veran-
derende vorm, maar ook een scala aan 
uiteenlopende betekenissen. Grotto is 
zowel een spiegel, een scherm, een grot 
en een heuvel. Mortons denken is zowel 
geleid door Barokke noties, hedendaags 
entertainment en het creëren van een 
spannende relatie tussen binnen en 
buiten, tussen vroeger en nu. 

Grotto werd in 2009 opgeleverd, bij 
de opening van de vierde editie van 
LUSTWARANDE, Stardust. Grotto is 
het enige permanente kunstwerk 
in De Oude Warande. 

Callum Morton (Montreal, 1965, lives in 
Melbourne) first studied architecture and 
then moved on to the visual arts. Archi-
tecture plays a prominent role in Morton’s 
oeuvre, but is not the actual theme of his 
work. The artist’s focus is on the levelling 
effect of processes of globalisation. The 
appearance of cities worldwide is becom-
ing increasingly similar, as formal criteria 
are derived from architectural world her-
itage, with design gradually descending 
into banal common property and becom-
ing completely interchangeable and devoid 
of its original significance. Morton plays 
with this notion by mixing modernism 
with entertainment architecture.

In 2007 LUSTWARANDE commissioned 
Morton to design a pavilion for De Oude 
Warande. If the Baroque design of the 
garden was to be respected, it had to be  
at the central point of the park, the only 
spot from where the star-shaped pattern 
of the paths can be seen. However, a pavil-
ion in this position would destroy the view 
of the star design. This presented Morton 
with a dilemma, which he resolved in a 
way that was both simple and ingenious: 

he designed an invisible pavilion. The 
exterior is not immediately apparent, be-
cause it is a mirror, so all eight paths of 
the star continue in the reflection. The ex-
terior functions both as a façade, screening 
off the inside from the outside, and as a 
reflective screen, mirroring and continuing 
the outside world. However, this continua-
tion is an illusion. The Baroque design only 
appears to remain in view. Anyone who 
steps inside the pavilion (10m x 6m x 4m 
high) is confronted with another essential 
characteristic of Baroque garden designs. 
The interior is a grotto, a cave-like space. 
Walls have holes at eye level, through 
which the outside world can be seen, 
as the glass façade is made of two-way 
mirrors. In the evening, the interior is 
illuminated in such a way that the reflec-
tive function of the pavilion is cancelled 
out and the glass box makes place for 
a dark mound, reminiscent of a burial 
mound. This transformation takes place 
gradually as darkness falls, so that the 
pavilion not only has a constantly chang-
ing form but alternate meanings too. 
Grotto is a Baroque folly, a screen, a cave, 
a grave and a functional pavilion. Callum 
Morton’s thinking was guided by Baroque 
notions, the principles of contempo-
rary entertainment, the human habit of 
looking for a place to be together with 
someone else, and the desire to produce 
an exciting tension between interior and 
exterior, between past and present. 

Grotto was realized in 2009 at the opening 
of the fourth edition of LUSTWARANDE, 
Stardust. Grotto is the only permanent 
work of art at De Oude Warande.

Callum Morton
Grotto (2009)

photo Marsel Loermans photo Marsel Loermans



Caz Egelie NL

Joris Roosen NL

Mette Sterre NL

Ze duren tien, twintig, vijfenveertig 
minuten. Ze vinden plaats tussen 
de bomen, bij de vijver, op een pad 
of midden op een wei. En ze zijn 
adembenemend en onvergetelijk.

Sinds 2017 vult LUSTWARANDE de jaar-
lijkse expositie aan met manifestaties van 
efemere sculptuur, vormen van sculptuur, 
die in tijd begrensd zijn en die in duur 
variëren maar waar uiteindelijk niets van 
overblijft. Deze tijdelijke werken, event 
sculptures genaamd, worden gepresen-
teerd onder de titel BRIEF ENCOUNTERS. 

In 2022 vindt BRIEF ENCOUNTERS voor  
de vijfde keer plaats, op twee zondag-
middagen. Op beide middagen presente-
ren drie kunstenaars/duo’s en collectieven 
event sculptures, op één na allemaal  
voor BRIEF ENCOUNTERS ‘22 gemaakt.

Voor de selectie van de deelnemende 
kunstenaars tekent het curatorenduo 
Chris Driessen, artistiek directeur van 
LUSTWARANDE, en Steven Vandervelden, 
directeur STUK – Huis voor Dans, Beeld 
en Geluid en van performance festival 
Playground, beide in Leuven. Bij hun 
keuze zijn ze uitgegaan van het voor 
het eerst presenteren van gerenom-
meerde kunstenaars in Nederland, 
van het presenteren van aanstormen-
de talenten en van inclusie. Bij BRIEF 
ENCOUNTERS ’22 is er een duidelijke 
focus op kunstenaars uit de LHBTIQ+ 
gemeenschap.

10.07.2022
They last ten, twenty, forty-five minutes. 
They take place among the trees, by the 
pond, on a path or in the middle of a 
meadow. And they are breathtaking and 
unforgettable.

Since 2017, LUSTWARANDE has enriched 
the annual exhibition with manifestations 
of ephemeral sculpture, forms of sculp-
ture, which are limited in time and which 
vary in duration, but of which nothing is 
left in the end. These temporary works, 
called event sculptures, are presented 
under the title BRIEF ENCOUNTERS.

In 2022 BRIEF ENCOUNTERS will take 
place for the fifth time, on two Sunday 
afternoons. On both afternoons, three 
artists/duos and collectives will present 
event sculptures, all but one specially 
made for BRIEF ENCOUNTERS ‘22.

The curatorial duo of Chris Driessen,  
artistic director of LUSTWARANDE,  
and Steven Vandervelden, director 
of STUK – House for Dance, Image 
and Sound and of the performance 
festival Playground, both in Louvain, 
are responsible for the selection of 
the participating artists. Their choice 
was based on presenting renowned
artists for the first time in the Nether-
lands, on presenting up-and-coming 
talents and on inclusion. BRIEF 
ENCOUNTERS ’22 shows a clear 
focus on artists from the LGBTIQ+ 
community.

04.09.2022

buren BE

Clédat & Petitpierre FR

Julian Weber DE

van 14.00 tot 18.00 
drie event sculptures op één dag

from 2 to 6pm 
three event sculptures on one day

van 14.00 tot 18.00 
drie event sculptures op één dag

from 2 to 6pm 
three event sculptures on one day

BRIEF
ENCOUNTERS
  ’22



De kunstpraktijk van Caz Egelie (Den Haag,  
1994, woont in Utrecht) is in alle beteke-
nissen van het woord hybride. Hun per-
formances en installaties bestaan uit een 
combinatie van schilderkunst, grafische en 
digitale elementen, objecten en kostuums. 
Beeldende kunst, populaire cultuur, mode 
en theater worden met elkaar vermengd. 
Er is geen hiërarchie en er bestaan geen 
grenzen tussen verschillende media of 
beeldende conventies.

Egelie heeft een achtergrond als kunst-
docent, wat de talloze kunsthistorische 
referenties in hun werk kan verklaren. 
Inspiratie haalt hen uit kunstgeschiede-
nisboeken en museumbezoeken. Werk 
van anderen wordt vrijelijk geciteerd. 
Egelie stelt de in het digitale tijdperk 
buitengewoon relevante vraag wat au-
thenticiteit, originaliteit en handtekening 
van de kunstenaar betekenen, wat echt 
is en wat nep, en in hoeverre toeëigenen 
en reproduceren zijn toegestaan. 

Egelie maakt ook kunstwerken na: in 
de vorm van digitale scans van antieke 
sculpturen bijvoorbeeld. Maar voegt daar 
dan weer eigentijdse elementen aan toe. 
Zo kreeg een Romeins standbeeld eens 
een feestmuts op. Soms worden van de 
scans dan weer 3D animaties gemaakt, 
die praten en bewegen. 

Voor BRIEF ENCOUNTERS ’22 creëerde 
Egelie een tweedelige performance met 
de wonderlijke titel “?? - wait, I thought 
I was supposed to be a generous cook 
in a greasy kitchen” true stories told by 
The Prompter. The prompter, de souffleur, 

is Egelie zelf. Die staat op een podium  
en spreekt en zingt tot het publiek vanuit 
het perspectief van sculpturen: wat er-
varen zij als er naar hen wordt gekeken? 
Bezoekers worden geconfronteerd met 
hun eigen voyeurisme. Het tweede deel 
van de performance wordt door anderen 
gedaan, op verschillende plekken in het 
park. Zij picknicken, lezen een boek of 
vozen, in decors voorzien van kostuums 
en attributen, refererend aan scènes uit 
schilderijen uit onder andere de Rococo 
en de oudheid én naar visuele codes uit 
de homocultuur van de jaren zeventig, 
zoals de hanky code.

true stories told by The Prompter (2022) 

associative collage 

The artistic practice of Caz Egelie (b.  
The Hague (NL), 1994, lives in Utrecht)  
is hybrid in every sense of the word.  
Their performances and installations 
consist of a combination of painting, 
graphic and digital elements, objects 
and costumes. Visual art, popular culture, 
fashion and theatre are mixed together. 
There is no hierarchy and there are no 
boundaries between different media or 
visual conventions.

Egelie has a background as an art teach-
er, which explains the many art-histo-
rical references in their work. They take 
inspiration from art-history books and 
museum visits. The work of other people 
is freely cited. Egelie asks a question, 
extremely relevant in the digital age, 
about what authenticity, originality and 
the artist’s signature mean, what is real 
and what is fake, and to what extent 
appropriation and reproduction are 
permissible.

Egelie also recreates works of art: in 
the form of digital scans of antique 
sculptures, for example. But then adds 
contemporary elements. Like a Roman 
statue wearing a party hat. Sometimes 
the scans are turned into 3D animations, 
which talk and move. 

For BRIEF ENCOUNTERS ’22, Egelie has  
created a two-part performance with  
the curious title “?? - wait, I thought 
I was supposed to be a generous cook 
in a greasy kitchen” true stories told 
by The Prompter. The prompter here is 
Egelie, who stands on a stage, speaking 

and singing to the audience from the 
perspective of sculptures: what do they 
experience when they are looked at? 
Visitors are confronted with their own 
voyeurism. The second part of the per-
formance is done by others, at various 
locations in the park. They have a picnic, 
read a book or make out with each oth-
er in sets equipped with costumes and 
props, referring to scenes from paintings 
from periods including the Rococo and 
antiquity and also to visual codes from 
the 1970s gay scene, such as the hanky 
code.

Caz Egelie 
“?? - wait, I thought I was supposed to be a generous cook in a greasy kitchen” 

true stories told by The Prompter (2022) 

associative collage 

concept, costumes & props: Caz Egelie

performers: Thomas van den Berg, Caz Egelie, 

Tijn Hoekzema, Silver Huber, Tijn de Jong, 

Marrulina Mooij, Robin Pocornie, Peter Schaap

true stories told by The Prompter (2022) 



Two years of the Covid pandemic have 
made us accustomed to keeping our dis-
tance. Hugs, handshakes and the typically 
Dutch greeting with three kisses had to give 
way to bumping fists, elbows, feet or even 
just nodding from one and a half metres 
away. Faces were hidden behind masks. 

The profound lack of physical contact 
between people inspired Joris Roosen 
(b. Tilburg (NL), 1997, lives in Breda) 
to create the performance Encounter, 
Reunion. As a result of the distance that 
people had to maintain for so long, 
Roosen felt himself becoming increasingly 
alienated, not only from others but also 
from himself, a “non-person” in his own 
words. Based on his desire to overcome 
this loneliness and fear, he developed his 
performance, which symbolises a renewed 
encounter, a reunion, a reappraisal of the 
physical encounter that offers comfort. 

Roosen graduated from St. Joost School 
of Art & Design in Breda two years ago. 
He studied visual art, but his work shows 
an affinity with fashion, gender and ma-
teriality. The artist is interested in the 
areas of overlap. Starting with conceptual 
steps (handiwork, waste matter), he be-
gan to combine materials and the body, 
creating masks, living sculptures and 
wearable objects. 

Roosen also made the body masks for 
his BRIEF ENCOUNTERS ’22 performance 
himself. Using new and waste materials, 
he crafted extremely sophisticated face 
and body masks. The lace is hardened, 
embroidered into shape and then further 

sculpted at high temperature. Resembling 
insects made of delicate black lace, their 
shapes reminiscent of stag beetles, they 
are attached to the performers’ heads, 
arms and spines. 

From different directions, four creatures 
slowly move closer and closer to each 
other. They feel each other out, revolve 
around each other, carefully, attentively. 
They progress on all fours, making ani-
mal-like movements. In a choreography 
of powerful touches, they push each other 
until they are standing upright. Slowly, 
they rid each other of the masks that are 
hiding their bodies. The creatures become 
people. A transition from non-human to 
human, liberated from their shells, freed 
from their fear, and intimately connected.

concept & body masks: Joris Roosen 

performers: Rex Clemensia, Lucas Devroe, 

Leo Rathmann, Niels Gordijn

dramaturgical advice: Arjan Gebraad

Encounter, Reunion was partly realized  

with a grant from the municipality of Breda

Twee jaren coronapandemie heeft men-
sen eraan gewend doen raken afstand 
van elkaar te houden. Omhelzingen, de 
typisch Nederlandse drie-zoenen-begroe-
ting en handen schudden, maakten nood-
gedwongen plaats voor een elleboogtikje, 
boks, voetkus of zelfs alleen een knikje 
op anderhalve meter. Gezichten gingen 
verscholen achter mondkapjes. 

Het diepe gemis van fysiek contact tussen 
mensen inspireerde Joris Roosen (Tilburg, 
1997, woont in Breda) tot de performance 
Encounter, Reunion. Door de afstand die 
mensen zo langdurig tot elkaar moesten 
houden, voelde Roosen zich steeds verder 
vervreemden, niet alleen van anderen 
maar ook van zichzelf, een “non-mens”, 
in eigen woorden. Vanuit de wens de 
eenzaamheid en angst te overwinnen, 
ontwikkelde hij zijn performance, die 
een hernieuwde ontmoeting, een reünie, 
symboliseert. Een herwaardering van 
de lijfelijke ontmoeting die troost biedt.

Roosen studeerde twee jaren geleden 
af aan AKV St. Joost in Breda. Hij deed 
beeldende kunst maar zijn werk vertoont 
affiniteit met mode, gender en materiali-
teit. De kunstenaar is geïnteresseerd in 
de overlappende gebieden. Vanuit con-
ceptuele stappen (handwerk, restmate-
riaal) begon hij materiaal en lijf te com-
bineren. Zo ontstonden maskers, living 
sculptures en draagbare objecten. 

Ook de body masks voor zijn performance 
voor BRIEF ENCOUNTERS ’22 maakte 
Roosen zelf. Van nieuwe en restmateria-
len maakte hij uiterst verfijnde gezichts- 

en lichaamsmaskers. Het kant is verhard, 
in model geborduurd en daarna onder 
hoge temperatuur verder gemodelleerd. 
Het lijken wel insecten in sierlijk zwart 
kant: de vormen doen denken aan vlie-
gende herten. Ze worden bevestigd aan 
het hoofd, de armen en ruggengraat. 

Uit verschillende richtingen bewegen 
vier wezens langzaam steeds dichter naar 
elkaar toe. Ze tasten elkaar af, draaien 
om elkaar heen, voorzichtig, aandach-
tig. Ze bewegen zich voort op handen en 
voeten, maken beestachtige bewegingen. 
In een choreografie van krachtige aan-
rakingen, duwen ze elkaar omhoog, tot 
ze rechtop staan. Langzaam ontdoen ze 
elkaar van de maskers die hun lichamen 
verhullen. De wezens worden personen. 
Een transitie van non-mens naar mens, 
verlost van hun schild, bevrijd van hun 
angst, en innig met elkaar verbonden. 

Joris Roosen
Encounter, Reunion (2022)

Encounter, Reunion (2022) body mask, 

photo Joris Roosen

Encounter, Reunion (2022) watercolour



Mette Sterre (b. Delft (NL), 1983, lives  
in Amsterdam) works on the boundary 
between theatre and live art, making 
sculptural body masks that completely
cover the wearer. These masks are 
handmade from organic and artificial 
materials such as ceramics or rubber 
and are unpleasant to wear. They are 
heavy, hot, hard to see through and to 
move in. Sterre experiments with robot-
ics and uses prostheses that function as 
extensions of the body. She often sews 
body parts together. This results in hy-
brid creatures that can look grotesque or 
horrific. They are somewhere between 
animate figures and inanimate objects, 
ageless and neither male nor female.

With her work, Sterre investigates what 
changing the body means for the percep-
tion of the other and herself. Spectators 
have to relate to an unknown image of 
a human. They are encouraged to reflect 
upon the stigmatisation of ‘the other’ 
and the social construction of identity. 

At the same time, by so thoroughly  
distorting the familiar human figure  
and restricting its freedom of movement, 
she criticises the anthropocentric idea 
that humans are at the top of the ladder 
of life on Earth.

For BRIEF ENCOUNTERS ’22, Sterre has 
developed a performance that exagger-
ates the contrast between the hysterical 
consumer society and the notion of being 
in harmony with nature, through karaoke, 
dance, scenery, performance and music. 
In the peaceful surroundings of De Oude 

Warande, Sterre has created various 
tableaux vivants based around the idol-
atry of objects collected via deadstock 
stores and auction websites. Sterre pokes 
fun at the way in which these supposed-
ly desirable objects determine identity, 
power and status in our society and how 
people become lost in their own surreal 
fiction. 

Mette Sterre (Delft, 1983, woont in 
Amsterdam) werkt op de grens van theater 
en live art. Ze maakt sculpturale lichaams-
maskers die de drager volledig bedekken. 
De maskers zijn met de hand gemaakt, 
van organische en artificiële materialen 
zoals keramiek of rubber, en onprettig om 
te dragen. Ze zijn zwaar, warm, moeilijk 
om door te kijken en in te bewegen. Sterre 
experimenteert met robotica en gebruikt 
prothesen die als lichaamsverlengingen 
fungeren. Vaak naait ze lichaamsdelen aan 
elkaar. Het resulteert in hybride wezens 
die er grotesk maar ook horrorachtig uit 
kunnen zien. Ze houden het midden tus-
sen bezielde figuren en levenloze objec-
ten, zijn leeftijdsloos en niet mannelijk 
noch vrouwelijk. 

Met haar werk onderzoekt Sterre wat het 
veranderen van het lichaam betekent voor 
de perceptie van de ander en van zichzelf. 
Toeschouwers moeten zich verhouden tot 
een hun onbekend beeld van een mens. 
Ze worden aangemoedigd na te denken 
over het stigmatiseren van ‘de ander’ en 
de sociale constructie van identiteit. Door 
de vertrouwde mensfiguur zo rigoureus 
te vervormen en zijn bewegingsvrijheid 
in te perken, bekritiseert ze tegelijkertijd 
het antropocentrische idee dat de mens 
bovenaan de ladder staat van alle leven 
op Aarde. 

Voor BRIEF ENCOUNTERS ’22 ontwikkelde 
Sterre een performance die de tegen-
stelling tussen de hysterische consump-
tiemaatschappij en het in harmonie zijn 
met de natuur uitvergroot, aan de hand 
van karaoke, dans, decor, performance  

en muziek. In de rustgevende omgeving  
van De Oude Warande, creëert Sterre 
verschillende tableaux vivants over de 
verafgoding van objecten verzameld via 
deadstock winkels en veilingwebsites. 
Sterre steekt de draak met de manier 
waarop die wannahaves identiteit, macht 
en status bepalen in onze maatschappij 
en hoe mensen in hun eigen surrealisti-
sche fictie verdwaald raken.  

Mette Sterre
mater matters materials (2022)

let us please populate (2016), photo Mette Sterre Abcession (If you don't know, you don't grow) (2021), 

photo Nyre Tiessen

concept, body masks & props: Mette Sterre

performers a.o.: Lakisha Apostel, Barbara Dijks,  

Lasse Koemans, Mette Sterre

music: Nyre Tiessen



buren is the name under which Melissa 
Mabesoone (b. Knokke (BE), 1988, lives  
in Brussels) and Oshin Albrecht (b. Bruges 
(BE), 1986, lives in Ghent) work. It is 
deliberately written with a lower-case 
‘b’ because it refers to the verb büren from 
an essay by Heidegger, which means both 
‘building’ and ‘inhabiting’. For Mabesoone 
and Albrecht, ‘buren’ refers to their col-
laboration and to the way their work re-
lates to its surroundings. Since 2012, the 
artists have been exploring ideas around 
community, domesticity, living, gender, 
(art) history and neoliberal society. They 
approach these themes with humour and 
irony, depicting different realities from 
various angles. 

For BRIEF ENCOUNTERS ‘22, buren has 
created the performance 7 means dinner 
for a breadwinner. This is the first ‘stop’ 
or episode of their project SHOE/FARM. This 
title refers to the duo’s personal histories. 
Mabesoone grew up on a farm where hard 
work was required around the clock, and 
the division of tasks was based largely on 
traditional male and female roles. Oshin’s 
parents had a shoe shop on the Belgian 
coast, and much of their clientele consisted 
of holidaymakers who were out for a stroll. 

This project fits in with buren’s long- 
running investigation into the relation-
ship between leisure and labour in differ-
ent social classes in Western society and  
how this is represented in art history and 
popular media. 

7 means dinner for a breadwinner takes 
place at one of De Oude Warande’s picnic  

tables, where buren will work around 
dinner time at the farmer’s table, singing 
work songs and toiling away like work-
horses because they need to earn their 
daily bread, with habits, customs and 
specific sayings associated with farming 
life being milked and poured out again, 
along with ideas about class conscious-
ness and class differences.

In an associative performance, the artists 
link personal memories to the history of 
leisure activities and work, the evolution 
of women’s work and the relationship 
between those in charge and their subor-
dinates. De Oude Warande forms a play-
ing field for addressing different working 
relationships, leisure pursuits and their 
representation.

concept, costumes, props & performance: 

Melissa Mabesoone & Oshin Albrecht

7 means dinner for a breadwinner is a co-production

with STUK – House for Dance, Image and Sound, 

Louvain

buren is de naam waaronder Melissa  
Mabesoone (Knokke, 1988, woont in 
Brussel) en Oshin Albrecht (Brugge, 
1986, woont in Gent) werken. Bewust 
geschreven met kleine ‘b’ omdat het 
duidt op het werkwoord büren uit een 
essay van Heidegger dat bouwen en  
wonen betekent. Voor Mabesoone en  
Albrecht verwijst ‘buren’ naar hun sa-
menwerking en naar de manier waarop 
hun werk zich verhoudt tot zijn omge-
ving. Sinds 2012 onderzoekt het duo 
ideeën rond gemeenschap, huiselijkheid, 
wonen, gender, (kunst)geschiedenis  
en de neoliberale samenleving. Ze bena-
deren deze thema’s met humor en ironie 
en verbeelden verschillende realiteiten 
vanuit uiteenlopende standpunten. 

Voor BRIEF ENCOUNTERS ’22 maakt 
buren de performance 7 means dinner 
for a breadwinner. Deze vormt een eerste 
‘halte’ of episode van hun project 
SHOE/FARM. Die titel verwijst naar de 
persoonlijke geschiedenissen van het 
duo. Mabesoone groeide op in een 
boerderij waar er, klokje rond, keihard 
gewerkt moest worden en de taakverde-
ling gebaseerd was op traditionele man-
vrouw rollen. Oshins ouders hadden 
een schoenenwinkel aan de Belgische 
kust en hun clientèle bestond vaak uit 
flanerende vakantiegangers. 

Dit project past in burens langlopende 
onderzoek naar de verhouding tussen 
vrije tijd en arbeid in verschillende 
sociale klassen in de westerse samen-
leving en de representatie ervan in de 
kunstgeschiedenis en populaire media. 

7 means dinner for a breadwinner speelt 
zich af aan een van de picknicktafels in 
De Oude Warande, waar buren zal werken 
rond het moment van etenstijd aan de 
boerentafel. Ze zingen werkliederen en 
gaan als werkpaarden aan de slag want 
er moet brood op de plank komen. 
Gewoonten, gebruiken en specifieke 
zegswijzen verbonden aan het boeren-
leven worden gemolken en weer uitge-
schonken. Evenals ideeën over klassen-
bewustzijn en klassenverschillen. 

In een associatieve performance linken  
de kunstenaars persoonlijke herinne-
ringen aan de geschiedenis van vrije-
tijdsbesteding en werk, de evolutie van 
vrouwenarbeid en verhoudingen tussen 
machthebber en ondergeschikte. De 
Oude Warande vormt het speelveld om 
verschillende arbeidsrelaties, vrijetijds-
gebruiken en verbeeldingen aan bod te 
laten komen.

buren
SHOE/FARM: 7 means dinner for a breadwinner (2022)

7 means dinner for a breadwinner (2022) collage

7 means dinner for a breadwinner (2022) collage



Two life-sized dolls in striped bathing 
suits, one black and white, the other red 
and white. Two big blue beach towels 
and a yellow beachball. This is the set-
ting of Les Baigneurs (The Bathers), the 
performance of Coco Petitpierre (b. Paris, 
1966) and Yvan Clédat (b. Paris, 1966, 
both live in Drancy (FR)), who, in addi-
tion to being artists, are also active as 
scenographers and costume designers.

Clédat & Petitpierre create work at the 
intersection of sculpture and perfor-
mance, often in the public space, search-
ing in their ‘activated works’ for a balance 
between sculpture and living creatures. 
Sculpture has always had to do with the 
body, from the historical relationship to 
the model depicted, but also based on 
the timeless relationship of the viewer’s 
body to the work.

Art history has countless examples of 
works depicting bathers. This performance 
was inspired by Pablo Picasso’s Baigneuses 
au ballon (1928). It is part of a series of 
small paintings that Picasso made during 
a family holiday by the sea, depicting an 
everyday activity: playing on the beach 
with a ball. But while Picasso’s figures, 
with their oversized arms and legs, look 
a little scary, Clédat & Petitpierre’s bath-
ers are more comical and cute, with their 
plump limbs of folded tulle. During the 
performance, the figures pretend to be 
having fun on a beach in the warm sun-
shine. Lazing, sunbathing, throwing the 
ball. It is as if the characters have been 
transposed from European art history to  
the three-dimensional space 

of De Oude Warande, where they come 
to life before the eyes of the visitors, 
in the form of a cheerful summertime 
scene. It is familiar and humorous and 
yet at the same time alienating, as if 
everyday life were being given a surreal 
but poetic twist, and it is typical of Clédat 
& Petitpierre’s practice.

Twee levensgrote poppen in gestreepte 
badpakken, eentje zwart met wit, de ander 
rood met wit. Twee grote blauwe badlakens 
en een gele strandbal. Dat is de setting van 
Les Baigneurs (De Badgasten), de perfor-
mance van Coco Petitpierre (Parijs, 1966) 
en Yvan Clédat (Parijs, 1966, wonen beiden 
in Drancy), die behalve als kunstenaars 
ook actief zijn als scenografen en kos-
tuumontwerpers.

Clédat & Petitpierre maken werk op het 
snijvlak van sculptuur en performance, 
veelal in de openbare ruimte. Met, zo-
als ze het zelf noemen, de “te activeren 
werken” van hun performances, zoeken 
ze naar een balans tussen sculptuur en 
levende wezens, oftewel het lichaam. 
Beeldhouwkunst heeft altijd te maken 
gehad met het lichaam, vanuit de his-
torische relatie tot het model dat werd 
verbeeld, maar ook vanuit de tijdloze 
relatie van het lichaam van de kijker 
tot het werk. 

De kunstgeschiedenis kent talloze voor-
beelden van werken waarop badende 
mensen zijn afgebeeld. Deze perfor-
mance is geïnspireerd op Baigneuses 
au ballon uit 1928 van Pablo Picasso. 
Het maakt deel uit van een reeks kleine 
schilderijen die Picasso maakte tijdens 
een familievakantie aan de zee en die 
een dagelijkse activiteit verbeelden: op 
het strand spelen met een bal. Maar waar 
de figuren van Picasso met hun oversized 
armen en benen er wat eng uitzien, zijn 
de badgasten van Clédat & Petitpierre 
eerder koddig en snoezig, met hun 
mollige ledematen van geplooide tule. 

Tijdens de performance doen de figuren 
alsof ze zich vermaken op een strand 
onder de warme zon. Luieren, zonne-
baden, overgooien met de bal. Alsof de 
personages vanuit de Europese kunst-
geschiedenis zijn getransponeerd naar 
de driedimensionale ruimte van De Oude 
Warande, waar ze in de vorm van een 
vrolijk zomers tafereel voor de ogen van 
bezoekers tot leven komen. Het is her-
kenbaar en humoristisch maar tegelij-
kertijd bevreemdend, alsof het dage-
lijkse leven een surrealistische maar 
ook poëtische draai krijgt, typisch voor 
Clédats & Petitpierres praktijk.

Clédat & Petitpierre
Les Baigneurs (2017-2022)

Les Baigneurs (2017), photo L. Gobin

Les Baigneurs (2017), photo Yvan Clédat

concept, costumes & performance:

Yvan Clédat & Coco Petitpierre



Choreographer, dancer and visual artist 
Julian Weber (b. Bockenem (DE), 1986, 
lives in Berlin) makes sculptural, sceno-
graphic performances in which their  
own body, music and materials such as 
clay and aluminium play an important 
role. The stage and the exhibition space 
flow seamlessly together in the work of 
Weber, whose performances are often 
created in collaboration with other artists 
from different disciplines.

At De Oude Warande, the public is taken 
on an excursion through the park. Their 
guide constantly changes roles, profes-
sions and gender, transforming from  
human into animal, from hunter into  
prey, from dominant into submissive  
and from rational thinker into intuitive 
doer. At various locations in the park  
the tour stops, where Weber is dancing, 
interacting with the environment or digs 
out futuristic artefacts, while introducing 
potential histories of the site - blurring 
facts and fiction.

On their tour through the park, Weber is 
accompanied by a musician, a drummer 
on a mobile stage, which Weber drags  
behind them. In equine terminology, 
‘broke’ refers to a horse that has been 
trained to be ridden or to pull a vehicle. 
The musician drums at the various stop-
ping points and also while moving. With 
the mobile stage, Weber is referring  
to the globalised (art) world, in which 
people and things are constantly dragged 
around the world. It is at the same time  
a symbolic reference to the need to stretch 
the boundaries of sculpture.

Weber deals with philosophical move-
ments, which deny the privilege of human 
existence over non-human entities. They 
play with these concepts in order to blur 
the boundaries between object and sub-
ject, as well as the inherent stereotypical 
hierarchies, in order to establish a more 
horizontal and reciprocal exchange be-
tween human and non-human bodies.
Further Weber is interested in the way 
in which artistic productions represent 
people and their social and gender identi-
ties. The work questions what our society 
considers as normal and abnormal and 
how concepts of natural and artificial are 
constructed.
Anything that deviates from the so called 
norm is often seen as incomprehensible 
or even threatening and must be kept  
at a distance. With their fluid character, 
Weber undermines this unnatural, rigid 
categorisations.

concept, props, costume & performance: Julian Weber

music: Ángela Muñoz Martínez

dramaturgical advice: Asya Ashman

Choreograaf, danser en beeldend kun-
stenaar Julian Weber (Bockenem (DE), 
1986, woont in Berlijn) maakt sculpturale, 
scenografische performances waarin hun 
eigen lichaam, muziek en materialen 
zoals klei en aluminium een rol spelen. 
Het podium en de tentoonstellingsruimte 
lopen in Webers werk naadloos hun in  
elkaar over. Hun performances komen 
vaak tot stand in samenwerking met  
andere dansers en muzikanten. 

In De Oude Warande wordt het publiek 
op een wonderbaarlijke excursie door het 
park meegenomen. Hun gids verandert 
steeds van rol, van beroep en van gender, 
transformeert van mens naar dier, van  
jager naar prooi, van overheerser naar  
onderworpene en van rationele denker 
naar intuïtieve doener. Op verschillende 
plekken wordt gestopt en worden objec-
ten, met behulp van meegesleepte schep-
pen en ander gereedschap, uit de bodem 
opgegraven en uit het water gehaald of  
er juist ingestopt, waarmee mogelijke 
geschiedenissen van De Oude Warande 
worden onthuld en gecreëerd. Er wordt 
een spel gespeeld met feit en fictie. 

Op hun ronde door het park wordt Weber 
begeleid door een muzikant, een drummer 
op een mobiel podium dat Weber steeds 
achter hun aansleept. In paardentermi-
nologie beschrijft “broke” een paard dat 
getraind is om te worden bereden of een 
voertuig te trekken. Op de verschillende 
stopplekken maar ook tijdens het voort-
bewegen, drumt de muzikant. Met het 
mobiele podium verwijst Weber naar de 
geglobaliseerde (kunst)wereld, waarin 

mensen en spullen voortdurend over 
de wereld versleept worden. Het is 
tegelijkertijd een symbolische verwij-
zing naar de noodzaak om de grenzen 
van de beeldhouwkunst op te rekken. 

Weber is geïnteresseerd in de manier 
waarop artistieke producties mensen  
en hun sociale en genderidentiteiten  
representeren. Zij wijzen het publiek 
erop dat de categorisering van wat nor-
maal is en wat abnormaal, niet natuurlijk 
is maar kunstmatig. Iemand als vreemd 
of anders beschouwen, is alleen maar  
het gevolg van negatieve classificatie 
door een meerderheid die zijn eigen  
sociale identiteit als norm beschouwt. 
Wat daarvan afwijkt, wordt gezien als 
onbegrijpelijk of zelfs bedreigend en 
moet op afstand blijven. Met hun fluïde 
personage ondermijnt Weber die on-
natuurlijke, rigide categorisering. 

Julian Weber 
Broke (2022) 

The devil's auction, inspiration image

Whos that girl (la la la) _ archaeological field trip (2021), 

photo Joana Lucas
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BEELDENTUIN 

Het Kröller-Müller Museum heeft een 

van de grootste beeldentuinen van 

Europa. Een buitenzaal van 25 hectare 

waarin moderne beeldhouwkunst een 

natuurlijke bestemming vindt. De tuin 

is het hele jaar open en ademt ieder 

seizoen een andere sfeer. Verspreid door 

de tuin staan ruim 160 sculpturen van 

kunstenaars als Aristide Maillol, Jean 

Dubuffet, Marta Pan en Pierre Huyghe.

28.05
2022 

- 
30.10
2022

In de tentoonstelling Botanischer 

Wahnsinn presenteert het 

Kröller-Müller Museum een 

caleidoscopische selectie van 

werken van kunstenaars die vanuit 

verschillende gezichtspunten 

naar de rijke wereld van planten 

kijken. De tentoonstelling omvat 

werken in uiteenlopende media, 

waaronder herbaria, fotografie, 

werk op papier en installaties 

van Gemma Anderson, Joseph 

Beuys, Sjoerd Buisman, Mel 

Chin, Mark Dion, Ian Hamilton 

Finlay, Lili Fischer, Pierre Huyghe, 

Candice Lin, Michael Landy, Ana 

Mendieta, Otobong Nkanga, 

Giuseppe Penone, P Staff, Anaïs 

Tondeur, herman de vries en Lois 

Weinberger. 

De tentoonstelling Botanischer 

Wahnsinn is de eerste in een 

nieuwe reeks. Met deze reeks wil 

het Kröller-Müller Museum, door 

zijn stichter Helene Kröller-Müller 

bewust gevestigd ‘te midden van 

de natuur’, relevante thema’s op 

het gebied van kunst en ecologie 

aan de orde stellen en de relatie 

tot zijn omgeving actualiseren. 

VEGETAAL DENKEN IN HEDENDAAGSE KUNST

Voor actuele informatie  

en online kaartverkoop  

zie www.krollermuller.nl  

of scan de qr code
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