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In 2004 initieerde toenmalig
deSingelcurator Moritz Küng het
project Curating the Campus.
Bedoeling was om naast architectuur, dans, muziek en theater ook
de beeldende kunst een vaste plek
te geven op de campus. Jaarlijks
nodigde Moritz Küng een kunstenaar uit om een nieuw werk te
concipiëren of weerhield hij een
in-situwerk nadat een tentoonstelling afgelopen was. Curating
the Campus fungeerde niet alleen
als tegenpool van de rusteloze programmering van deSingel. Het project groeide langzaam uit tot een
collectie van permanente werken,
gemaakt door elf kunstenaars uit
België, Frankrijk, Groot-Brittannië,
Spanje, de Verenigde Staten en
Zwitserland. Deze publicatie geeft
een overzicht van alle negentien
kunstwerken die in een periode
van tien jaar tot stand gekomen
zijn. Tegelijkertijd wordt met het
verschijnen van deze uitgave het
door Moritz Küng samengestelde
project gefinaliseerd.
Jerry Aerts, directeur deSingel
internationale kunstcampus

En 2004, Moritz Küng, commissaire
d’exposition à deSingel, a lancé le
projet Curating the Campus. Le but
était de donner une place permanente à l’art plastique sur le campus
des arts, à côté de l’architecture,
de la danse, de la musique et du
théâtre. Chaque année, Moritz
Küng invitait un artiste à concevoir
une nouvelle œuvre ou retenait une
œuvre réalisée sur site après l’exposition de l’artiste concerné.
Curating the Campus ne faisait pas
seulement pendant à la programmation sans cesse changeante
de deSingel; le projet a progressivement permis la constitution
d’une collection permanente
d’œuvres réalisées par onze artistes
de Belgique, Espagne, France,
Grande-Bretagne, Suisse et des
États-Unis. Cette publication
propose une vue d’ensemble des
dix-neuf œuvres conçues ces dix
dernières années. Sa parution
conclut le projet composé par
Moritz Küng.

In 2004, Moritz Küng, then curator
at deSingel, initiated the Curating
the Campus project. The intention
was to give the visual arts a permanent place on the campus alongside architecture, dance, music and
theatre. Every year, Moritz Küng
invited an artist to conceive a new
work or retained a site-specific work
once an exhibition had reached its
end. Curating the Campus was not
only a counterpoint to the restless
programming at deSingel, but also
slowly developed into a collection
of permanent works, made by
eleven artists from Belgium,
France, Great Britain, Spain, the
United States and Switzerland. This
publication offers an overview of
all nineteen works, which came into
being over a period of ten years.
At the same time, this publication
rounds off the project that Moritz
Küng put together.
Jerry Aerts, director deSingel
international arts campus

Jerry Aerts, directeur du Campus
international des Arts deSingel
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Jan Fabre
De man die de wolken meet, 1998
Siliconbrons, op het dak van de
grote toren
386 x 80 x 45 cm
Schenking van de kunstenaar
Sinds 2000

Jan Fabre (°1958, Antwerpen /
BE, woont in Antwerpen). Zijn
scenisch werk was op alle grote
internationale festivals te zien,
waaronder Avignon en Wenen.
Zijn beeldend kunstwerk werd
onder meer getoond in MAXXI
- Museo Nationale, Rome (2013,
solo), Kröller-Müller Museum,
Otterlo (2011, solo), Musée du
Louvre, Parijs (2008, solo).

‘Homo Faber’, choreograaf, theateren operaregisseur, en beeldend
kunstenaar Jan Fabre was gedurende tien jaar (1995 - 2005) artiest
in residentie in deSingel. In die
periode schonk hij aan de instelling
een bronzen beeld, dat in 2000 op
het hoogste punt van het gebouw
geplaatst werd. ‘De man die de
wolken meet’ is een zelfportret van
de kunstenaar die, op een trapje
staand, met uitgestrekte armen en
een meetlat in de hand de oneindigheid van de horizon verkent,
de onzichtbare grenzen van het
universum aftast. Fabre’s beeld is
net zoals de containersculptuur van
Richard Venlet uit 2002 (zie p. 6-9)
een pre-Curating the Campuswerk, dat reeds voor de officiële
start van dit project in 2004
geïnstalleerd werd. ‘De man die de
wolken meet’ is in een oplage van
tien stuks gemaakt en staat onder
andere ook op het dak van het
Gentse SMAK en het Museum van
de 21ste Eeuw in Kanazawa, Japan.

5

Richard Venlet
Zonder titel, 2002
Container met spiegelende
oppervlakte, in de wandelgang aan
de Blauwe zaal
293 x 405 x 278 cm
Bruikleen vaan de kunstenaar
Van 2003 tot 2009

Richard Venlet (°1964, Hamilton /
AUS, woont in Brussel). Zijn werk
werd onder meer getoond in:
M HKA, Antwerpen (2014), SMAK,
Gent (2013, solo), Ludlow 38, New
York (2013).

In 2003 introduceerde deSingel op
initiatief van Moritz Küng het boeken- en bibliotheekproject Curating
the Library. Gedurende zeven jaar
werden maandelijks twee sprekers architecten, choreografen, componisten, filosofen, kunstenaars,
schrijvers en theoretici - uitgenodigd om hun favoriete boeken
voor te stellen en ze nadien in een
bibliotheek achter te laten. Deze
permanent groeiende collectie
was ondergebracht in een sculpturale container van Richard Venlet,
oorspronkelijk geproduceerd
voor de biënnale van Sao Paulo
in 2002 waar hij er eigen werk
in tentoonstelde. Nadien, in het
M HKA, gebruikte hij de container
voor solotentoonstellingen van
bevriende kunstenaars. Tenslotte,
in deSingel, werd de spiegelende
sculptuur het gezicht van Curating
the Library. In de loop van zeven
jaar bood de container plaats aan
een verzameling van uiteindelijk
1557 boeken. De sculptuur moest
in de zomer van 2009 plaatsmaken
voor het nieuwe publiekscircuit dat
ontstond naar aanleiding van de
uitbreiding van deSingel met het
bouwdeel Beel.

7

9

Matt Mullican
The highway is the audience (World
unframed / Audience sign), 2004
Twee banieren op de zuidgevel
van deSingel, langs de Antwerpse
Ring R1
Elk 1000 x 1000 cm
In opdracht van deSingel
Sinds 2004

Matt Mullican (°1951, Santa Monica,
CA / US, woont in Berlijn). Zijn
werk werd onder meer getoond in:
Museo Tamayo Mexico City (2013,
solo), Arsenale, biënnale Venetië
(2013), Haus der Kunst, München
(2011, solo), Bonnefantenmuseum,
Maastricht (2010, solo).

Met de opdracht aan Matt
Mullican ging het project Curating
the Campus officieel van start.
deSingel wilde zijn bijzondere
ligging langs de Antwerpse Ring R1
- één van de meest gefrequenteerde routes van Europa - benutten
en op de buitengevel de activiteiten die in het gebouw plaatsvinden kenbaar maken. Mullican
ontwierp twee symbolen in de
vorm van monumentale banieren.
Deze behoren tot een wijdvertakt
systeem van pictogrammen die de
kunstenaar voor zijn kosmologisch
wereldmodel gebruikt. Dit model
is volgens vijf sectoren en kleuren
gerangschikt: groen voor natuur en
de vier elementen, blauw voor het
alledaagse en het onderbewustzijn,
geel voor de kunsten, zwart-wit
voor communicatie en rood voor
het subjectieve denken. De blauwe
vlag World unframed toont een
wereldbol die het internationaal
karakter van deSingel verbeeldt.
De rode vlag Audience sign toont
drie geabstraheerde personen die
naar een zwart vlak kijken, dat als
schilderij, scherm of podium geïnterpreteerd kan worden.
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Dominique Gonzalez-Foerster
Tropicalisation (Garrett Eckbo, Rio),
2004
Mozaïekstenen vijver, verlichtingspaal en rots uit Anatolië, in de grote
binnentuin
325 x 505 cm / Ø 20 cm x 800 cm /
100 x 100 x 105 cm
Bruikleen van de kunstenares
Sinds 2004

Dominique Gonzalez-Foerster
(°1963, Straatsburg / FR, woont
in Parijs en Rio de Janeiro). Haar
werk werd onder meer getoond
in: Museo Nacional Centro de Arte
Reina Sofia, Madrid, (2014, solo),
Guggenheim Museum, New York
(2011, solo), Dia Art Foundation,
New York (2009, solo).

In 2004, het jaar waarin Curating
the Campus gelanceerd werd, vond
ook de solotentoonstelling
Alphavilles? van Dominique
Gonzalez-Foerster plaats. Zij
realiseerde een parcours van een
elftal, deels grootschalige, interventies. Deze werken leverden niet
alleen een soms ironische commentaar op de ‘kleurloze’ Europese
moderne architectuur, maar
brachten door hun referenties aan
zowel architecten (Barragan, Le
Corbusier of Niemeyer) alsook
steden (Brasilia, Chandigarh of Rio
de Janairo) een geografische
onthechting en een verlangen naar
tropische plekken teweeg. Eén van
die werken, Tropicalisation (Garrett
Eckbo, Rio), bleef na de tentoonstelling als onderdeel van Curating
the Campus behouden. De
kunstenares plaatste op het laagste
punt van Léon Stynens licht
concave tuin een ensemble met
een vijver, een rotsblok en een
lantaarnpaal, dat naar het werk van
de Amerikaanse landschapsarchitect Garret Eckbo verwijst. Tien jaar
later realiseerde zij opnieuw een
werk voor deSingel, Ballard
Garden.
(zie p. 42-45)
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Rémy Zaugg
Maar ik - de wereld - ik zie - jou,
2000
Lichtgevende tekst op een gevel
van de grote binnentuin
300 x 576 x 30 cm
Permanente bruikleen van de
kunstenaar,
courtesy Galerie Mai 36, Zürich
Sinds 2005

Rémy Zaugg (°1943, Courgenay /
CH, †2005, Basel / CH). Zijn
werk was onder meer te zien in
het Kunstmuseum Basel (1972,
solo), documenta 7, Kassel (1982),
Stedelijk Van Abbemuseum
Eindhoven (1984, solo), Folkwang
Museum, Essen (1989, solo), Sydney
Biennale (1990), Centre Georges
Pompidou, Parijs (1995), National
Galerie, Berlijn (1999).

De Zwitserse schilder Rémy Zaugg
maakte als geen ander de waarneming van een kunstwerk zelf
tot uitgangspunt van zijn oeuvre.
Centraal stond niet zozeer de vraag
‘wat’ maar vooral ‘hoe’ wij een
kunstwerk aanschouwen en op
welke manier wij ons ernaar verhouden. Zaugg analyseerde onder
meer het werk van Paul Cézanne
en Donald Judd. Dat resulteerde
zowel in geschriften als in abstracte
schilderijen. De lichtgevende tekst
op de gevel van deSingel verbindt
het poëtische van het woord met
het suggestieve van het beeld, het
object ‘wereld’ met het subject ‘ik’
- de waarnemer. Nog net voor zijn
overlijden kon Rémy Zaugg dit werk
op de campus installeren. Om zo
het deSingelpubliek aan te zetten
tot het verbreden van het eigen
perspectief.
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Pierre Bismuth
From hot to something else, 20012006
Graffiti in verschillende kleuren
en afmetingen op verschillende
locaties:
HOT (surgical green),
directiebureau
SPICY (planet blue),
toiletten vestiaire (gerestaureerd)
PIQUANT (electric blue),
venster vestiaire
SPARKLING (hope blue),
kleine binnentuin (gerestaureerd)
GLIMMERING (marseille blue),
grote vijver
DAZZLING (blue violet),
noordgevel
RADIANT (purple), zuidgevel
In opdracht van deSingel
Sinds 2006

Pierre Bismuth (°1963, Neuilly-surSeine / FR, woont in Brussel). Zijn
werk werd onder meer getoond
in: Kunsthalle Wien (2014), Berlin
Biennale (2012), De Appel,
Amsterdam (2011), Musée d’Art
Moderne de la Ville de Paris (2010).

Pierre Bismuth baseert zich
voor zijn werken vaak op de
deconstructie van conventionele
waarnemingspatronen. From hot
to something else bestaat uit een
voortlopende synoniemenreeks die
geleidelijk in betekenis evolueert.
Het werk ontstond naar aanleiding
van een solotentoonstelling in
Vilnius (LIT), waar Bismuth het
initiële woord Hot stiekem op
een muur van een kunstinstelling
sprayde. Om bij een volgende
solotentoonstelling in Luxemburg,
Spicy, het synoniem daarvan,
achter te laten. Het werk in
deSingel is uitzonderlijk omdat de
kunstenaar niet alleen een nieuw
woord, Radiant, aanbracht maar
voor het eerst de volledige reeks
op verschillende plekken van de
campus sprayde. Door elk begrip
een andere gradatiekleur te geven,
kregen de synoniemen niet alleen
een inhoudelijke maar ook een
visuele dynamiek.
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Joëlle Tuerlinckx
Terrasse sur Terrasse, 2006
In de vloer gefreesd rasterpatroon,
op het buitenterras van
de wandelgangen in het
Stynengebouw
4-delig, totaal 420 x 4000 cm
Permanente bruikleen van de
kunstenaar
Sinds 2006

Joëlle Tuerlinckx (°1958, Brussel /
BE, woont in Brussel). Haar werk
werd onder meer getoond in:
Arnolfini, Bristol (2013, solo), Wiels,
Brussel (2012, solo), Secession,
Wenen (2011), Museo Nacional
Centro de Arte Reina Sofia, Madrid
(2009, solo).

Naar aanleiding van de solotentoonstelling After Architecture
After van Joëlle Tuerlinckx werd
een werk in de reeks Curating the
Campus geïncorporeerd: Terrasse
sur Terrasse. Met haar titel verwees
de kunstenares niet alleen naar de
kunststroming ‘After Nature’ maar
ook en vooral naar de tweede
waarneming van architectuur en
het nabeeld ervan in de herinnering. In haar interventie werd
deze herinnering ontkoppeld
zodat - letterlijk - twee ruimtes met
elkaar overlapten. In het terras dat
grenst aan de wandelgangen van
het bouwdeel Stynen liggen tegels
van 40 x 40 cm. Daarin werd het
patroon gefreesd van de achtenzeventig tegels - telkens 105 x 190
cm - van het terras dat grenst aan
de artiestenfoyer. Het efemere resultaat belichaamt de doctrine van
het modernisme dat architectuur
transparant moet zijn.

29

Itziar Okariz
To pee in public or private spaces,
2000
Performance op 19 april 2007, op
de trap aan de hoofdingang
In opdracht van deSingel
2007

Itziar Okariz (°1965, San Sebastian /
ES, woont in Bilbao). Haar werk
werd onder meer getoond
in: Musac, Léon (2013, solo),
Fundación Tapies, Barcelona (2013),
Museo Nacional Centro de Arte
Reina Sofia, Madrid, (2013).

Itziar Okariz baseert zich in haar
werk vooral op het feministisch
activisme. In het kader van Curating
the Campus realiseerde zij een
in-situperformance die een ritueel
van seksuele discriminatie bloot
wilde leggen: To pee in public
or private spaces (het plassen in
privé- of publieke ruimtes). Dat
wordt maatschappelijk enkel bij
het andere geslacht aanvaard en
kreeg door haar onaangekondigde
performance op de grote trap bij
de hoofdingang een politieke dimensie met betrekking tot respect,
gelijkstelling en legaliteit. De trap
verleende haar act ook een kunsthistorische, zelfs architectonische
dimensie. Het poseren van Okariz
verwees naar Nu descendant un
escalier uit 1912, het urineren naar
de gekende Fountain uit 1917, beide werken van Marcel Duchamp.
En het natuurlijk meanderen van
het water over de treden refereerde aan een sleutelwerk uit de
modernistische architectuur: Frank
Lloyd Wrights villa Fallingwater in
Pennsylvania uit 1934. Met haar
performance markeerde Okariz een
terrein binnen de kunstinstelling
dat zij - toepasselijk - namens alle
kunstenaars opeiste.
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Walter Swennen
The Face, 2008
Muurschildering, op de voorgevel,
links van de hoofdingang
7,5 m x 6 m
In opdracht van deSingel
Sinds 2008

Walter Swennen (°1946, VorstBrussel / BE, woont in Brussel). Zijn
werk werd onder meer getoond
in: Wiels, Brussel (2013, solo),
Culturgest, Lissabon (2013, solo),
Kunstverein, Freiburg (2012, solo),
SMAK, Gent (2010).

De schilder Walter Swennen
weet met subtiele vormen verzet, afwijking of relativering op
te roepen, wat op doek vaak een
tragikomische anticlimax tot gevolg
heeft. Zijn terughoudende, haast
terloopse ingreep voor Curating
the Campus is hiervan een goed
voorbeeld. Gevraagd om aan de
tentoonstellingsreeks een werk toe
te voegen, merkte hij op dat hij al
jaren in de karakteristieke voorgevel van deSingel een spook zag. En
effectief: vier naast elkaar liggende
ramen kan men interpreteren als
een gezicht met ogen, neusholte
en open mond (zie p. 34). Wilde de
kunstenaar dit fait divers eerst door
middel van een reusachtige hoed
op het dak zichtbaar maken, dan
opteerde hij er uiteindelijk voor om
dit enkel te accentueren door middel van een witte verflaag. deSingel
kreeg er letterlijk een gezicht bij,
dat zowel aan een meesterwerk van
de Noorse schilder Edvard Munch
doet denken als aan een van de
protagonisten in een bekende film
van de Amerikaanse regisseur Wes
Craven.
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Christophe Terlinden
Proposition pour un nouveau
drapeau Européen, 1999
Nylon vlag, 300 x 440 cm, in de
kleine binnentuin
Vlaggenmast, Ø 18 x 1200 cm
Sinds 2009

Christophe Terlinden (°1969,
Etterbeek-Brussel / BE, woont in
Brussel). Zijn werk was onder meer
te zien in I’SELP, Brussel (solo, 2014),
MuZee, Oostende (2012), Galerie
Transit Mechelen (2012, solo),
MAC’s Grand-Hornu, Boussu (2011).

Nog voor de invoering van de
eenheidsmunt in 2002 ontwierp de
Brusselse kunstenaar Christophe
Terlinden in 1999 zijn Voorstel
voor een nieuwe Europese vlag.
Qua zeggingskracht en symboliek
een niet te overtreffen statement.
Terlinden voegde een veelvoud van
twaalf sterren - destijds telde de
Europese Unie twaalf lidstaten samen tot een gouden ring. Zijn
voorstel was en is nog steeds poëtisch en politiek, simpel en complex
tegelijkertijd. Tien jaar later, ten
tijde van rechts populistische tendensen in de Antwerpse politiek,
hees deSingel deze vlag op een
van de binnenplaatsen als pleidooi
voor meer verdraagzaamheid en
harmonie.

Cerith Wyn Evans
Space here becomes time – Time
here becomes space, 2004
Neontekst, in de gang tussen
Blauwe en Rode zaal
131,5 x 10,1 cm en 131,5 x 10,3 cm
Schenking van de kunstenaar;
courtesy White Cube, Londen
Sinds 2010

Cerith Wyn Evans (°1958, Llanelli,
Wales / GB, woont in Londen). Zijn
werk werd onder meer getoond in:
Serpentine Gallery, Londen (2014,
solo), Schinkel Paviljoen, Berlijn
(2012, solo), La Maison Rouge, Parijs
(2012), Kunsthall Bergen (N), (2011,
solo).

Space here becomes time – Time
here becomes space van de
Welshe kunstenaar Cerith Wyn
Evans is - na Dominique GonzalezFoerster en Joëlle Tuerlinckx - het
derde kunstwerk dat aansluitend
op een solotentoonstelling in
deSingel deel is gaan uitmaken van
Curating the Campus. Net zoals
de vlag van Christophe Terlinden
verwijst ook dit werk naar een
universele ruimte. Bij Wyn Evans is
de inhoud echter niet politiek maar
metafysisch. De twee complementaire teksten markeren twee
afzonderlijke belevenismomenten.
Opgehangen boven de technische
brug in de gang tussen de Rode en
de Blauwe zaal verwijzen de teksten
naar verschillende tijd-ruimtefenomenen. Loopt men de gang
omhoog dan wordt ruimte ‘tijd’.
Loopt met de gang omlaag, dan
wordt tijd ‘ruimte’.
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Dominique Gonzalez-Foerster
Ballard Garden 2014
Vijver, leeg zwembad, zes betonnen
sokkels en verlichting, bij de ingang
via de schuine helling van het
Beelgebouw
2058 m2 (zwembad: 213 m2 ), zes
sokkels: 366 x 240 x 75 cm / 580
x 55 x 140 cm / 215 x 113 x 113
cm / 100 x 230 x 230 cm / 210 x
113 x 113 cm / 180 x 113 x 113 cm,
verlichting Bega-RVS led
In opdracht van deSingel naar
aanleiding van de uitbreiding
van het gebouw door architect
Stéphane Beel
Sinds 2014

Dominique Gonzalez-Foerster
(°1963, Straatsburg / FR, woont
in Parijs en Rio de Janeiro). Haar
werk werd onder meer getoond
in: Museo Nacional Centro de Arte
Reina Sofia, Madrid, (2014, solo),
Stedelijk Museum, Amsterdam
(2012, solo), Tate Modern, Londen
(2010, solo).

Reeds in 2004 werd een werk van
Dominique Gonzalez-Foerster onderdeel van Curating the Campus
(zie p. 14-16). Tien jaar later huldigde deSingel opnieuw een werk
in van deze Franse kunstenares.
Refereerde zij in haar eerste werk,
Tropicalisation aan een Amerikaans
architect, dan verwijst ze nu naar
de Britse sciencefictionauteur
J.G. Ballard. Geïnspireerd door
diens onheilspellend literair oeuvre
- The Drowned World, The Drought
of Crash - ontwierp zij Ballard
Garden. Door middel van slechts
een beperkt aantal maar tegelijk
grootse gestes - een leeg zwembad in een vijver, de replica van
een ensemble van monumentale
sokkels, een specifieke verlichting
- wist zij de gefragmenteerde omgeving discreet naar haar hand te
zetten. Het desolate en verweerde
betonnen landschap is niet zozeer
een kritiek op de maatschappij,
dan wel een gedenkteken voor een
behoudende omgang met onze
resources. In dit ‘psychotopografisch’ drama over een toekomstige
verzonken stad wordt de bezoeker
de belangrijkste acteur.
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