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ligtSergio Servellón na aan het hart. Als artis
tiek directeur van het Museum Felix De Boeck
(MuFDB) broedt hij al sinds zijn aanstelling
op tentoonstellingsprojecten met een inter
nationale uitstraling. Voor de huidige expo
sitieAPPELL krijgt hij de steun van hetGoethe
Instituut.

Met de Berlijnse artieste SuseWeber selecteer
de hij een twintigtalJonge, beloftevolle kunste
naars. Het merendeel is afkomstig uit Duits
land, maar ook Nederland, Oostenrijk en ons
land zijn vertegenwoordigd. De expositie fo
CUSt op talentrijke kunstenaars van de jongste
generatie, die volgens beide curatoren onvol
doende kansen krijgen om door te breken. Bij
de meeste tentoonstellingmakers zijn immers
de naambekendheid en het netwerk waartoe
de kunstenaars behoren van doorslaggevende
betekenis. In APPELL komen uiteenlopende
driedimensionale kunstvormen aan bod. Er
werd geen thema opgelegd. Ookde materiaal
keuze en het medium waren volledig vrij. ErgoI
den alleen beperkingen voorde omvangvan de
ingediende werken. Elke kunstenaar beschikt
in het atrium van het museum over evenveel
ruimte. Net als op een schaakbord is het ex
positievlak ingedeeld in vierkantigevakken. De
deelnemers kregen naast elkaar een vak van 9 x
1,6x 1,6 metertoegewezen, waarbij ze tot 9 me
ter hoog mochten gaan. Door die ongewone
opstelli ng ontstaat een imaginai r kunstenland
schap. Bezoekers kunnen er niet alleen door
heen wandelen, maar al het tentoongestelde
ook van bovenafbekijken.

stijlvol af
cinda Childs en Trisha Brown. Als toemaatje
geeft hij nog een striptease weg.

Anne Teresa De Keersmaeker ontwikkelde
met haar medewerkers een artistiek pedago
gisch programma dat de individuele creativi
teit aanscherpt. Wie een opleiding wil volgen,
kan zich jaarlijks inschrijven voor een van de 23
audities die niet alleen in Europa, maarook in
Montreal, Tokio, NewYork en andere wereld
steden worden georganiseerd. Tegenwoordig
dagen in totaal doorgaans meer dan duizend
kandidaten op. Toch worden voor de eerste
cyclus, die is toegespitst op lichaamstrai
ning, theater, muziek en algemene vorming,
maximaal slechts 36 studenten aanvaard.
In de tweede cyclus kunnen de overgebleven
performers hun techniek bijschaven en hun
inzichten verdiepen in projecten met gastcho·
reografen.

Met de repetities voor de afstudeerprojec
ten van de zevende generatie werd al gestart

De Antwerpse beeldenmaakster Nadia Na
veau, die twee jaargeleden al opviel in deAmici
tentoonstelling in het MuFDB, bouwde een
'salon de plaisir' met boksers en paarden in
keramiek. In tegenstelling tot haar galerie
exposities staan haar figuren nu boven elkaar
opgesteld. Iris Kertner vervaardigde levens
grote creaturen met opgevulde kledingstukken.
Haar sculpturen zouden als dummy's in een
crashtest kunnen fungeren. Michael Beutier
recycleerde ter plaatse gevonden materialen.
Ook Theo Boettgers, Andrea Pichl, Tilman
Wendland en de andere artiesten hopen de
bezoeker te verrassen. In augustus geeft het
MuFDB een publicatie uit met foto's van de
tentoongestelde werken en interviews met de
kunstenaars.

in januari. De studenten konden eigen werk
voorstellen ofdansen in een herwerkte versie
van RPill. Dit wervelende dansstuk op MIIs;c
{or,eMllsicilms van de Amerikaanse minimalist
Steve Reich staat sinds 2001 op het repertoire
van Rosas.

Luda Do50gn.

Eindwerken P.A.R.T.5.
4.5 en 6 juni. 20.30
Brussel, Kaaitheaterstudio's,
info 02·201 5959

RE: Rain
Zaterdag 7juni, 20·30
Brussel, Kaaitheater,
info 02-201 5959

www.parts.be

Sinds het museum in 2005 officieel werd er
kend, zijn er verschillende tentoonstellings
platforms. Enerzijds wordt het rijke oeuvre van
Felix De Boeck verder ontsloten en geinventa
riseerd. Anderzijds belicht het museum ook
de andere Belgische modernisten uit de vorige
eeuw. Naast de reconstruC[ie van de stand van
uitgeverij L'Equerre en het tijdschrift 7 Arts op
het Salon de la Lanterne Sourde in 1923 wordt
de aandacht toegespitstop hedendaagse kun
stenaars in de meest diverse disciplines.

Ludo Oosogn.

APPEll (in het Nederlands: appél)
Tot 3 augustus
Drogenbos, Museum Felix De Boed:.,
info 02·377 57 22, www.mufdb.org
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