
Expo APPELL bundelt twintig
kunstenaars
Van 25 mei tot 3 augustus presenteren een twintigtal internationale hedendaagse kun
stenaars hun werk in het kader van de tentoonstelling APPELL. Het concept van de
tentoonstelling is op zijn minst niet alledaags te noemen. Iedere kunstenaar krijgt een
zeer beperkte oppervlakte ter beschikking en moet binnen deze grenzen opereren.

Artistiek directeur van het Museum

Felix De Boeek, Sergio Servellón,
nodigde de Duitse kunstenares Suse
Weber uit om een gezamenlijk
tentoonstellingsproject uit te werken.

Die samenwerking leidde tOt een uniek

concept. APPELL is gebaseerd op hun
beider ervaringen omtrent de l1loeilijk~

heden die jonge, hedendaagse kunste

naars ondervinden om opgepikt en

geselecteerd te worden door instellin

gen en curatoren. Vertrekkend vanuit

die vasTstellingen ontwikkelden 5ergio

$ervellón en Suse Weber een concept

waarin de artistieke vrijheid de

maatstaf is. De verscheidenheid in de
werken van de deelnemende kunste

naars wordt beschouwd als het uit

gangspunt, met andete woorden er

worden geen thematische criteria

opgelegd en ook de materiaalkeuze of
het medium worden niet aan banden

gelegd. De enige beperking is het

formaat van het werk. De kunstenaars

zijn gevraagd om binnen een vbk lIlet

vastgelegde afmetingen te werken.

Het resultaat zal een aaneenschakeling

zijn van werken die als stukken op een

schaakbord naast elkaar gepositioneerd

zijn. Door de opstelling van de werken

binnen een vierkant zal de bezoeker op

een specifieke manier de tentoonge

stelde werken moeten benaderen. Door

de architectuur van het museum zal de

hele tentoonstelling ook van bovenaf

bekeken kunnen worden, waardoor de

bezoeker een bndschap van kunstwer

ken te zien krijgt. De tentoonstelling

APPELL breekt met de traditionele

omgang met hedendaagse kunst en

opent een nieuwe toegang tot een

omgeving waarin zowel de kunstenaars

als de toeschouwers een nieuwe

oriëntatie moeten zoeken.

Deellletlletrde kllflstel/aars:
Andre. Pichl (D)
Renè lück (0)
L.E.C. (leif Erich Christensen) (0)
Michael Beutler (0)
Til"'an Wendl.nd (0)
OlafHolzapfei (D)
lIurghardt (D) (Rorny Rkhter, Stefllurghardt)
Joep van Liefhnd {NL}
Theo 130ettger (D)
Iris Kelrner (D)
lult Feur (D).

Sbfte Kuhn (D)
Mich.e1 Stumpf{D)
Suse Weber (D)
Erki De Vries. Tim Vet> (13)
N.d;. N.vea" (13)
lefSpincem.ille (13)
Clemenl Hollerer(Oost)

Iris Kctlller (D)

Messiaenconcert in het Museum Felix De Boeck
Maandag 12 mei - 18 uur

Het Museum Felix De Boeck

(MuFDB) en vzw 'de R.and' gaan

opnieuw de uitdaging aan om op deze

niet~alledaagse locatie een buitenge

woon concert te organiseren. "Hele

maal anders dan andere concerten",

getuigen zij die al eens genoten van

een concert bij Felix.

De centr:tle figuur vaIl het concert is

componist Olivier Messiaen, die in

2008 honderdj:t:tr geworden zou zijn.

Olivier Messiaen (1908-1992) was

ongetwijfeld een van de meest tot de

verbeelding sprekende personen uit de

20ste eeuw: baanbrekend componist,

organist, improvisator, invloedrijk

compositieleerkracht, diepgelovig

katholiek en ornitholoog. Noem hem

gerust de Bach v:tn de 20ste eeuw.

Centraal in dit programma staat zijn

hemels mooie 0 Sacrum Convivium

uit 1937. Een vroeg werk dat al

vooruitwijst naar een a:tntal muzikale

technieken die hij tijdens en nJ WO

[J tot in de finesses zou uitwerken.

Voor dit concert bundelen het

bmerkoor 'De 2de Adem' en bet

uiterst getalenteerde kwartet

'BL!NDMAN [4x4] sax' de krachten.

Onder leiding van Maarten Van

[ngelgem brengen zij muziek van

Messiaen en geestesgenoten in hun

originele bezetting of in speciaal voor

dit programma geschreven arrange

menten.

Het concert beglIlt om tR \Hlf en

duurt ongev~'er 75 minuten.

R~·Sl·rven.'l1 voor lwt concert kan via

de website V;jn Iwt llluseUlll.

www.lllllfdb.org. of via Iwt telefool1

llUlllllwr (l2-377 57 22.
Ka,Jrten ko~tel1 1(, euro in \'oorver

koop l"n 18 euro aan de kassa. Min

2(,-jarigen en authl'nricA H...Tpartners

betalen 10 euro in voorverkoop en 12
euro ,Ian dl' k:tssa.
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Dednelll/?/uie kIlIlSfl'/l<1lll'S:

An,lr"" I'lch! (D)
J\'ClJi: LiJck (I)

1., E C. (ldf [1'Icl. Chmrc.",'n} (I))

M'éh.,d llcudcr (D)
Tti'111:1 \Ve,,,II:llJn (I»)

OlafHoiz:lp(,'1 (1))
BUlgh...,h (D) (Rol11Y ll,clltcr, ~tell.lur~I\,>rdt)

Joep v.,n Lidllf,d (N L)
Thco 13oè[\~cr (D)
Jr;' I<ctrllcr (Dj
L 'H"- Fc2cr (f) J,

Skafrc Kl1hn (DJ
Michocl Sttll1lpf (D)

s",,, Weber (D)
Erk, De Vnc;, 1'1111 V"t< (H)
N,rbo Nov('~tl (DJ
[l.J ~pi"n'rno;lk (13)
CkrnclI' J-J olle,er(O'''l)

I I " Ketlnn (0)


