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Elke Andreas Boon, The CombingThe Combing, 2014 (3’43’’)

Élodie Antoine, Chaises à basculeChaises à bascule, 2009

Danielle Arbid, BlackjackBlackjack, 2019  (12’)

Amélie Berrodier, Le RepasLe Repas, 2018 (38’) 

Agathe Bokanowski, LefkesLefkes, 2023

Paul Gérard, Etouffé dans la boueEtouffé dans la boue, 2020-2021 (klank: 2’06’’) 

Sandra Heremans, La Mazda jaune et sa SaintetéLa Mazda jaune et sa Sainteté, 2018 (10’31’’)

Sandra Lecoq, Si et seulement siSi et seulement si, 2020-2021

Ariane Loze, Chez nousChez nous, 2017 (23’26’’)

Henry Moore, Mother and ChildMother and Child, 1983; Mother and ChildMother and Child, 1983

Valérie Mréjen, Portraits filmés 2Portraits filmés 2, 2003 (10’)

Bruce Nauman, Violent IncidentViolent Incident, 1986 (28’)

Kika Nicolela, Cake d’amourCake d’amour, 2017 (3’)

Hans Op de Beeck, All Together Now...All Together Now..., 2005  (3’)

Anne-Marie Schneider, Sans titre,Sans titre, 2000; La familleLa famille, 2001;  
MariageMariage, 2003 (11’14’’)

Franck Scurti, Family TreeFamily Tree, 2014

Zineb Sedira, Mother TongueMother Tongue, 2002  (4’37’’)

Sophie Whettnall, Transmission LineTransmission Line, 2017-2018 (4’52’’)

Maha Yammine, JihaneJihane, 2018 (1’43’’)



«Alle gelukkige gezinnen zijn gelukkig op dezelfde manier, «Alle gelukkige gezinnen zijn gelukkig op dezelfde manier, 
ongelukkige gezinnen zijn ongelukkig op hun eigen manier.»ongelukkige gezinnen zijn ongelukkig op hun eigen manier.»
— Leo Tolstoj, Anna Karenina, 1877

Family Matters brengt een dialoog gebaseerd op werken die 
de kindertijd, het koppel, ouders en grootouders, broeder- en 
zusterschap, seksualiteit of overdracht tussen generaties 
onderzoeken. Aan de hand van video’s, installaties, sculpturen 
en tekeningen nodigt Family Matters bezoekers uit voor 
individuele en collectieve ervaringen rond het thema familie.

Zoals vele schrijvers en regisseurs hun oeuvre wijdden 
aan de beschrijving van hun familie, geven ook de 
kunstenaars in deze tentoonstelling hun familiekring een 
centrale plaats. Sommige creëren hun kunst samen met 
familieleden. Sommige werken roepen jeugdherinneringen 
en affectie op, terwijl andere huiselijk geweld en 
scènes van familiale spanningen weerspiegelen.

Omdat het onderwerp een zekere tijdelijkheid vraagt 
krijgt videokunst een belangrijke plaats in de tentoonstelling. 
Verschillende vertelvormen komen aan bod: fictie, 
documentaire, video-essay, gefilmde performance, 
immersieve ervaring of een combinatie van deze genres.
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1. 1. ÉÉLODIE ANTOINELODIE ANTOINE (België, 1978)  
creëert hybride objecten door elementen uit 
verschillende, soms tegenstrijdige werelden 
te combineren: een lippenstift in de vorm van 
een betonboor, kerncentrales van kant, een 
bacteriecultuur in borduurwerk, buizen in vilt 
of fabrieken in stof... Voor haar kunst maakt ze 
gebruik van flexibele materialen (draad, vilt, stof) 
en oude ambachtelijke technieken zoals naaien 
of kantklossen. Op die manier probeert de 
kunstenares de huiselijke, vrouwelijke kunsten, 
die van oudsher als minderwaardig werden 
beschouwd, te verzoenen met het industriële, 
mannelijke universum in de openbare ruimte. 
Door haar werk te koppelen aan de mannelijke 
ruimte via vrouwelijke technieken en door het te 
distantiëren van hun oorspronkelijke ornamentele 
en huiselijke rol, smelt Elodie Antoine 
vrouwelijkheid en mannelijkheid samen. 

Het werk Chaises à basculeChaises à bascule, 2009, toont twee 
met elkaar verbonden schommelstoelen die 
elkander aankijken. Staan ze op het punt een duel 
aan te gaan of is dit het begin van een gesprek 
zoals de schakels suggereren? Het werk van 
Elodie Antoine wordt regelmatig tentoongesteld 
in België, Luxemburg, Frankrijk, Italië en 
Groot-Brittannië. Ze won de prijs voor jonge 
beeldhouwkunst van de Franse Gemeenschap in 
2002 en ontving de prijs voor Beeldende Kunst in 
Luxemburg in 2004.

SALONS 



2. 2. SOPHIE WHETTNALLSOPHIE WHETTNALL (België, 1973) 
is een multidisciplinaire kunstenaar die de 
relatie tussen het lichaam en zijn omgeving 
verkent via performance, installatie en video. 
Een gemeenschappelijk element in haar werk 
is het gebruik van licht en de ongrijpbare en 
verleidelijke effecten ervan. Hierdoor speelt 
de kunstenares met onze waarneming en 
stelt ze het idee in vraag dat zien gelijk staat 
aan begrijpen. Sophie Whettnall aarzelt 
niet om autobiografische werken met 
een universele dimensie te creëren.
 
Transmission LineTransmission Line, 2017-2018 (4’52’’) is een 
drieluik waarin drie generaties vrouwen - Sophie 
Whettnall, haar dochter en haar moeder - op 
zeer intieme wijze worden gepresenteerd in 
een video waarin de moeder van de kunstenaar 
spreekt. Het werk gaat dus in op de vraag van 
de overdracht tussen generaties, wat hebben 
we geërfd van onze ouders, wat geven we 
door? Het is vaak moeilijk dit nauwkeurig vast te 
stellen. Bovendien verwijzen de lichtreflecties 
op de gezichten en de kapsels die lijken 
op die van Romy Schneider, zowel naar de 
onvoltooide film L’Enfer van Georges-Henri 
Clouzot, als naar het onuitgesprokene en 
naar de schaduwplekken van familierelaties. 
Sophie Whettnall heeft tentoongesteld in 
Europa en in de Verenigde Staten in het kader 
van groepstentoonstellingen en soloshows. 
Ze was ook de winnaar van de Prijs van de 
jonge Belgische schilderkunst in 1999.

SALONS 

3. SANDRA LECOQ3. SANDRA LECOQ (Frankrijk, 1972) 
is schilder, maar zij weeft en naait kleuren. 
Zij vervangt het penseel door de naald, 
schildervlakken door stukken stof. En wanneer 
er verf aan te pas komt, is het louter om 
hem weg te werken. Het gebruik van deze 
zogenaamde vrouwelijke technieken in haar 
werk benadrukt de interesse van de kunstenaar 
voor genderidentiteitsvraagstukken. Zij 
put uit haar relationele, familiale en sociale 
ervaring om een artistieke taal te ontwikkelen 
die haar vormen vindt in het intieme. 

De titel van het werk Si et seulement siSi et seulement si, 2020-
2021, verwijst naar een uitspraak van de Franse 
premier Edouard Philippe over een mogelijke 
verlenging van de lockdown in de coronaperiode. 
De bekende gezichten die Sandra Lecoq in 
dit werk heeft vastgelegd zijn die van haarzelf, 
haar zoon, haar partner, dierbare vrienden en 
kunstenaars die haar na staan. Sandra Lecoq 
is afgestudeerd aan de Nationale Kunstschool 
van de Villa Arson (Nice). Ze nodigt regelmatig 
kunstenaars uit wiens praktijk vergelijkbaar 
is met de hare om samen te produceren.
 



2. KIKA NICOLELA2. KIKA NICOLELA (Brazilië, 1976) 
is een Braziliaanse kunstenaar, filmmaker 
en onafhankelijke tentoonstellingscurator 
gevestigd in Brussel sinds 2014. Ze studeerde 
af in film en video aan de Universiteit van 
São Paulo en behaalde ook een master aan 
de Universiteit van de Kunsten in Zürich. 
Nicolela’s werk vormt een soort menselijk 
archief vastgelegd door de camera. 
Waar de camera doorgaans wordt gebruikt 
om te documenteren of te regisseren, gebruikt 
Nicolela deze op een andere manier om 
situaties, relaties en gedragingen op te roepen. 
Ze ontwikkelt zo een scala aan ervaringen 
die identiteit en alteriteit onderzoeken. 

In Cake d’amourCake d’amour, 2017 (3’), een video die de 
gelijknamige song uit de cultfilm Peau d’Âne 
van Jacques Demy uit 1970 parodieert, zingt 
een vrouw met de uitstraling van de perfecte 
huisvrouw het recept voor een liefdescake. 
Hoewel de vrouw aanvankelijk handelt als 
een gehoorzame voorgeprogrammeerde 
pop, lijkt een onzichtbaar teken haar uit 
de pas te brengen en gaat ze van blinde 
gehoorzaamheid naar opstandigheid. 
De film is een stuk uit DOLLHOUSE, een 
multidisciplinair samenwerkingsproject tussen 
de kunstenaar, choreograaf Manon Oligny en 
het theatergezelschap Bye Bye Princesse, een 
verzameling van verschillende portretten van 
vrouwen die proberen te ontsnappen aan het 
keurslijf waarin ze lijken te zijn opgesloten. In 
2021 was Nicolela resident in de Villa Empain. 
Ze werd genomineerd voor de internationale 
EXTRACT - Young Art Prize in 2014, en haar 
werken maken deel uit van zowel privé- als 
openbare collecties in Brazilië en Europa.

SCHERMZAAL

1. AM1. AMÉÉLIE BERRODIERLIE BERRODIER (Frankrijk, 1992) 
maakt films, foto’s en installaties over de 
intimiteit van alledaagse situaties, zoals 
bezoekjes aan grootouders, familiemaaltijden 
en burenrelaties. Met een uiterst sobere 
cameravoering onderzoekt de kunstenaar 
ontmoetingen en confrontaties met anderen, 
analyseert zij de taal van woorden, van 
lichamen, van stilte en aanwezigheid - om de 
aandacht te richten op momenten die normaal 
gesproken niet onze volle aandacht krijgen.

Le RepasLe Repas, 2018 (38’) is een video-opname die 
verschillende mensen samen brengt rond een 
familiemaaltijd, een geritualiseerd moment 
waarop voedsel een voorwendsel wordt om te 
delen en om samen te komen en uit te wisselen. 
Het werk toont een maaltijd die wordt gegeten 
in een stilte die alleen wordt verstoord door 
het gekletter van bestek. Mimiek, gebaren 
en ook zintuigen krijgen een unieke plaats 
in de enscenering en de uitvoering van de 
geritualiseerde maaltijd. Met een eenvoudig 
protocol, het wissen van woorden, onthult de 
kunstenaar alle stadia en tradities van dit soort 
bijeenkomsten. Het werk van Amélie Berrodier 
die in 2015 afstudeerde aan de École Nationale 
Supérieure d’Art de Dijon, was het onderwerp van 
verschillende solo- en groepstentoonstellingen. 
De kunstenaar deed ook verschillende 
onderzoeks- en creatieverblijven, met 
name bij de Boghossian Stichting. 
 

NOORDELIJKE KAMER



SCHERMZAAL

4. ANNE-MARIE SCHNEIDER4. ANNE-MARIE SCHNEIDER (Frankrijk, 1962) 
heeft internationale bekendheid verworven 
dankzij haar sobere tekeningen die de directheid 
van strips hebben. Intiem en gestructureerd, 
pendelend tussen droom en werkelijkheid, 
herinneringen en fantasieën, lijken de spontaan 
geschetste tekeningen van de kunstenaar op 
een automatisch handschrift en kunnen ze 
worden gelezen als fragmenten uit een intiem 
dagboek vol groteske figuren. Hoewel haar 
snelle schetsen getuigen van een fascinatie 
voor alledaagse situaties, bekritiseren ze zowel 
dagelijkse ervaringen als literatuur, politieke 
gebeurtenissen of beelden die door de media 
worden verspreid. Haar tekeningen die zowel 
over persoonlijke als sociale drama’s gaan, 
worden dan ook soms getekend met een fragiele 
gevoeligheid, soms met een bijtende humor.

De video Mariage,Mariage, 2003 (11’14’’), met collages, 
tekeningen en filmfragmenten, gaat over het 
onderwerp ‘verlangen’. Langzaam maar zeker 
valt het personage, waarvan we niets weten, uit 
elkaar. De repetitieve woorden klinken als een 
kreet van wanhoop. Is het een echte wens of 
een behoefte om aan sociale druk te voldoen? 
Met een zachte ironie stelt de kunstenaar 
conventies en verwachtingen ter discussie. 
Anne-Marie Schneider heeft deelgenomen 
aan Documenta X en er zijn verschillende 
retrospectieven aan haar gewijd, waaronder 
die in het Musée d’Art Moderne de la ville de 
Paris, het Museo Nacional Centro de Arte 
Reina Sofia (Madrid) en het Grand-Hornu.

3. MAHA YAMMINE 3. MAHA YAMMINE (Libanon, 1986) 
voedt haar werk met verschillende thema’s, waar-
bij ze politieke, sociale, culturele en historische 
onderwerpen aansnijdt. Daarvoor verzamelt ze 
de verhalen van anonieme mensen tijdens de 
oorlogsjaren in Libanon en brengt ze tot leven. In 
haar video’s en installaties onthult ze fragmenten 
uit het verleden, vaak intiem, bedrieglijk onbe-
duidend of familiaal. Met deze ‘micro-narratieven’ 
nodigt ze ons uit om de geschiedenis anders te 
zien: meervoudig en zonder autoriteit. Deze kleine 
en alledaagse verhalen, schijnbaar betekenisloos, 
zijn allemaal gebaseerd op de grote gebeurte-
nissen waarover media en geschiedenisboeken 
berichten. Door deze verhalen te brengen, geeft 
de kunstenaar ze een plek en laat ze zien dat 
mensen tijdens conflict normaliteit en stabiliteit 
brengen in de chaos. 

In Jihane, Jihane, 2018 (1’43’’), toont een 17-jarig meisje de 
voorbereidingen voor haar huwelijk aan Geryes 
die in 1982 als eerste in haar dorp een 8-milli-
meter-camera bezat. Er is geen spoor van de 
burgeroorlog die toen woedde, de jonge vrouw 
lijkt gelukkig en trots op de aanstaande gebeur-
tenis. Maha Yammine is laureaat van de Comités 
voor Beeldende Kunst en maakte in 2017 deel uit 
van de artistieke residentie aan de Cité interna-
tionale des arts in Parijs. Ze kreeg de prijs van de 
Boghossian Foundation in 2020.



GASTENKAMER

6. 6. VALÉRIE MRÉJENVALÉRIE MRÉJEN  (Frankrijk, 1969) 
is beeldend kunstenaar, romanschrijfster en 
videomaker. Haar praktijk is resoluut gericht op 
taal. Zij ontwikkelt haar werk vanuit alledaagse 
gebeurtenissen, wrede of burleske details van 
het leven, herinneringen, publieke plaatsen 
of misverstanden. Haar video’s, soms in 
cinematografische stijl, soms in documentaire 
stijl, zijn gebaseerd op de observatie van het 
dagelijkse leven en ensceneren geïmproviseerde 
of gereconstrueerde anekdotes van ons bestaan. 

In het werk van Valérie Mréjen weerklinkt een 
zekere nostalgie, een aandacht voor het verleden, 
een voorliefde voor familieverhalen en verhalen 
uit de kindertijd. Portraits filmés 2Portraits filmés 2,  2003 (10’), 
maakt deel uit van een reeks waarvoor de 
kunstenaar vrienden of kennissen vroeg een 
herinnering te vertellen. Het maakt niet uit of deze 
recent, oud, belangrijk of onbeduidend is, de 
eerste die in hen opkomt of een waarvoor ze hun 
hersenen moeten pijnigen. Zolang de herinnering 
maar een bepaalde betekenis heeft. Voor de 
camera vertelt iedereen zijn verhaal. De werken 
van Valérie Mréjen waren te zien op talrijke 
tentoonstellingen in Frankrijk en in het buitenland 
en maken deel uit van diverse openbare en 
privécollecties, het tentoongestelde werk maakt 
bvb. deel uit van de collectie van MUDAM. Het 
Jeu de Paume (Parijs) wijdde een retrospectieve 
aan haar in 2008, en haar speelfilm En ville, die ze 
samen met Bertrand Schefer regisseerde, werd 
in 2011 geselecteerd voor de ‘Directors’ Fortnight’ 
in Cannes. Ze is ook als artiest verbonden aan 
het Théâtre National de Bretagne in Rennes.

5. BRUCE NAUMAN5. BRUCE NAUMAN (VS, 1941) 
is een pionier van de post-minimalistische 
kunst. Hij is een van de meest invloedrijke 
kunstenaars van de tweede helft van de 20e 
eeuw. Zijn werken gaan over de mens in relatie 
tot tijd of ruimte, het heilige en de omgeving. 
Hij hecht veel belang aan het creatieve 
proces dat voorrang krijgt op het uiteindelijke 
resultaat. Hij beschouwt zichzelf vooral als 
een beeldhouwer, waarbij het uitgebreide 
begrip van beeldhouwkunst bij hem omvat: 
afgietsels, neonborden, het in scène zetten van 
het lichaam en immersieve videoinstallaties. 
Zelf zegt hij dat zijn werk voortkomt uit de 
woede die de menselijke conditie bij hem 
oproept, over hoe mensen weigeren elkaar te 
begrijpen en wreed kunnen zijn tegen elkaar.

Hoewel de eerste beelden van Violent IncidentViolent Incident, 
1986 (28’) een romantische avond suggereren, 
wordt de toeschouwer al snel geconfronteerd 
met een escalatie van geweld. De basis van 
deze verontrustende ervaring is een script van 
de kunstenaar voor twee personages dat in vier 
versies is uitgevoerd waarbij de relaties tussen 
mannelijke en vrouwelijke rollen veranderen. 
De toeschouwer wordt geconfronteerd 
met een herhaling van wreed, destructief 
nutteloos en vervreemdend geweld. Waarbij 
morele oordelen ter discussie worden gesteld 
naarmate machtsverhoudingen veranderen 
en het drama zich ontvouwt. Bruce Nauman 
heeft de Lion d’Or op de Biënnale van Venetië 
gewonnen in 2009 en zijn werk maakt deel 
uit van de permanente collecties van musea 
zoals het Guggenheim in New York, het Tate 
Modern in Londen en het Centre Pompidou in 
Parijs, het werk dat hier tentoon wordt gesteld 
maakt deel uit van de collectie van SMAK.

BLAUWE BADKAMER



GASTENKAMER

7. ARIANE LOZE 7. ARIANE LOZE (België, 1988) 
is videokunstenaar en performer. Sinds 
2008 ontwikkelt ze video’s met een 
meervoudige en vloeiende visie op identiteit. 
De kunstenares beheerst alle aspecten van 
het filmproces en is beurtelings regisseur, 
editor, cameravrouw en actrice. Met een reeks 
personages die ze individueel interpreteert, 
brengt ze de diversiteit van menselijke 
relaties in beeld. Haar korte fictiefilms zijn 
filmische essays over onze samenleving, ons 
individualisme en onze complexiteit, evenals 
de tegenstrijdigheden die ons kenmerken.

Chez nousChez nous, 2017 (23’26’’) geeft een paradoxale 
visie op het gezinsleven, waarin het intieme wordt 
geneutraliseerd door de generieke dimensie 
van de dagelijkse gewoonten. Vijf zussen 
en hun kinderen komen op oudejaarsavond 
samen in het ouderlijk huis terwijl hun moeder 
op bed ligt in haar laatste momenten. De 
video, met een bewuste verwijzing naar de 
esthetiek van kerstfilms, biedt de kunstenaar 
de gelegenheid om na te denken over 
collectieve conventies. Ondanks de geforceerde 
glimlachen, rituelen en oppervlakkige 
gesprekken, is de familiale spanning voelbaar 
en dient deze als vehikel voor het kritische 
narratief. Ariane Loze heeft talrijke prijzen 
gewonnen, waaronder de Art Contest-prijs, 
ondersteund door de Boghossian Foundation, 
in 2015 en de prijs van het departement 
Haut-de-Seine op het Salon de Montrouge 
in 2018. Haar werk was te zien in kunstcentra, 
stichtingen en musea in Europa en wordt ook 
getoond op film- en videokunstfestivals.

KAMERS VAN MIJNHEER

8. ELKE ANDREAS BOON8. ELKE ANDREAS BOON (België, 1969) 
is een beeldend kunstenaar en muzikante. 
Na haar opleiding mode aan het KASK behaalde 
ze er ook een diploma fotografie en een master 
in mixed media. De kunstenaar toont de emoties, 
de onzekerheden en de behoefte van de mens 
om te voldoen of juist te ontsnappen aan sociale 
verwachtingspatronen. Ze maakt deze zichtbaar 
zonder daarbij een moreel oordeel te vellen. 
Andreas Boon plaatst vrijheid centraal in haar 
werk en weigert dan ook om een specifieke 
interpretatie van haar werken te geven. De vragen 
die ze oproept, blijven onbeantwoord, zodat 
iedereen daar zijn eigen invulling aan kan geven.

In The CombingThe Combing, 2014 (3’43’’), voeren twee 
jonge vrouwen een pas de deux uit op Johann 
Strauss’ An der schönen, blauen Donau, een 
van de bekendste walsen, terwijl ze elkaars 
haar kammen. Na een eerste indruk van de 
schoonheid van deze herinterpretatie van een 
alledaagse handeling, merkt de toeschouwer 
dat de twee vrouwen verder gaan: de actie 
is choreografisch, het gebaar is precies en 
soms bijna bruut, ze lijken op surrealistische 
wijze elkaars kapsel te veranderen. Het werk 
van Elke Andreas Boon maakt deel uit van 
diverse privé- en publieke kunstcollecties, 
het werk dat hier tentoon wordt gesteld 
maakt bvb. deel uit van de collectie van 
SMAK. Als muzikante schrijft en componeert 
ze en treedt ze op onder het pseudoniem 
Mati Le Dee. Ze maakt ook deel uit van het 
alternatieve elektronische popduo GAUSS.



KAMERS VAN MIJNHEER

10. 10. AGATHE BOKANOWSKI AGATHE BOKANOWSKI (Frankrijk, 1980) 
is tekenaar, schilder en illustrator. Met foto’s 
die zij tijdens haar reizen heeft genomen, 
toont zij een grote gevoeligheid voor de 
bewoonde plaatsen die zij in kaart brengt en 
die geleidelijk intiem worden. Door de verhalen 
in de landschappen tot leven te brengen 
met houtskool, verwijst de kunstenares naar 
persoonlijke territoria met een sfeer die 
lijkt op die van bekende plaatsen. Scherpe 
herinneringen en beelden komen tot uiting in 
haar werkproces. Beetje bij beetje ontstaat er 
een kloof tussen de directheid van het fototoestel 
en de traagheid van de kunstenares, die een 
pauze aangeeft, een vertraging van de tijd.

LefkesLefkes (2023) is in situ gemaakt op basis van een 
foto van de partner van de kunstenaar die van de 
zon geniet tijdens een reis net voordat ze ouders 
worden. De werken AspriAspri, 2023 en AdrienAdrien, 2023 
stellen de dochter en de neef van de kunstenaar 
voor. Zoals vaak het geval is bij Agathe 
Bokanowski, omvat de tekening meer dan wat op 
het eerste gezicht zichtbaar is. De aandachtige 
toeschouwer zal in de eerste fresco een belofte 
ontdekken – die van een familie in wording – 
terwijl de twee overige tekeningen deze belofte 
waarmaken. Deze efemere werken die het 
ritueel van zomerse familliale bijeenkomsten 
belichten zijn, net als de herinneringen die ze 
overbrengen, opnames van vluchtige momenten. 
Agathe Bokanowski werd tentoongesteld in het 
Musée des Arts et Métiers, in de Grand Prix de 
Peinture in Saint Grégoire, in de Académie des 
Beaux-Arts de Paris en in verschillende Parijse 
musea met het collectief ‘Les Soirées Dessinées’.

9. ZINEB SEDIRA9. ZINEB SEDIRA (Frankrijk, 1963) 
is een multidisciplinaire kunstenaar. Ze werd 
geboren in Frankrijk in een gezin van Algerijnse 
immigranten en verhuisde in de jaren 80 naar 
Londen waar ze achtereenvolgens studeerde 
aan het Central Saint Martins College of Art 
and Design en de Slade School of Fine Arts. 
De kunstenaar beschouwt zichzelf als een 
«bewaarder van herinneringen» en is daarom 
bijzonder geïnteresseerd in de uitdrukking 
van het intieme in een multiculturele context. 
Haar eigen geschiedenis en die van haar 
familie zijn diep verweven in haar werk.

In het drieluik Mother TongueMother Tongue, 2002 (4’37’’), 
toont Zineb Sedira drie generaties vrouwen 
uit haar familie. Ze laat achtereenvolgens de 
kunstenaar en haar moeder, de kunstenaar en 
haar dochter, en de moeder en dochter van de 
kunstenaar zien in een dialoog over overdracht 
van familieherinneringen, waarbij elk van hen 
de taal spreekt waarin ze zich kan uitdrukken. 
De kunstenaar spreekt Arabisch, Frans en 
Engels, wat getuigt van de diversiteit van haar 
identiteit. Deze drie talen stellen haar in staat om 
gemakkelijk te communiceren met zowel haar 
moeder als haar dochter. Migratie heeft echter 
ook culturele verschillen gecreëerd die het 
gesprek tussen grootmoeder en kleindochter 
verstoren. Het derde deel van het drieluik, waarin 
de twee vrouwen elkaar in een ongemakkelijke 
stilte aankijken, legt deze breuk bloot en bevraagt 
de overdracht in een geglobaliseerde wereld 
waarin integratie in de samenleving ten koste kan 
gaan van iemands eigen afkomst. Zineb Sedira 
was vertegenwoordiger van Frankrijk tijdens 
de Biënnale van Venetië in 2022 en ontving 
daar een speciale vermelding van de jury.



KAMERS VAN MIJNHEER

11. PAUL GÉRARD11. PAUL GÉRARD (België, 1998) 
is afgestudeerd aan het atelier Espace Urbain 
van La Cambre. Hij creëert in situ immersieve 
installaties waarbij hij verschillende media gebruikt 
zoals video, geluid, geuren, fotografie en sculptuur. 
De kunstenaar speelt graag met verhoudingen en 
maakt gebruik van mise-en-abyme in installaties 
die schommelen tussen realiteit en fictie.

De meeslepende installatie Etouffé dans la boue,Etouffé dans la boue, 
2020-2021 (klank: 2’06’’) is geïnspireerd op 
een familiegeheim dat onthuld werd door de 
grootmoeder van de kunstenaar tijdens zijn 
eigen coming-out op 14-jarige leeftijd, namelijk 
de homoseksualiteit van zijn grootvader aan 
vaderskant, die in 1967 werd vermoord. Paul 
Gérard nodigt de toeschouwer uit om de geheime 
geschiedenis van zijn familie te ontdekken. Een 
geschiedenis die hij heeft gereconstrueerd door 
in de familiearchieven te duiken. Daar ontdekte 
hij tekenboeken, plannen, agenda’s en een 
dagboek van zijn grootvader. Deze vondsten 
werden aangevuld met interviews met getuigen 
uit die tijd en visuele elementen uit het huis 
van zijn grootmoeder waar het geheim werd 
onthuld. Op basis hiervan stelt de kunstenaar 
een installatie voor in de vorm van een maquette 
geïnspireerd op het huis van zijn grootmoeder. Hij 
neemt het publiek mee op een visuele, geurende 
en geluidsreis die de zintuigen aanspreekt om 
plaatsen te reconstrueren en de herinnering te 
doen herleven. Paul Gérard was laureaat van de 
Carrefour des Arts Foundation 2021-2022 en 
ontving de Out of the Box-prijs ter gelegenheid van 
de 40ste verjaardag van de Médiatine-prijs. 

12. HENRY MOORE12. HENRY MOORE (Engeland, 1898 - 1986) 
is een van de belangrijkste Britse kunstenaars 
van de 20e eeuw. Hij staat voornamelijk 
bekend om zijn monumentale bronzen 
sculpturen, maar heeft ook kleinere beelden 
gemaakt, evenals tekeningen, gravures en 
textielwerken. Doordat hij verschillende 
tragische historische gebeurtenissen van 
dichtbij heeft meegemaakt, was Moore zich 
zeer bewust van menselijk lijden en wreedheid.

Een van de terugkerende thema’s in Moore’s werk 
is de relatie tussen moeder en kind. De organische 
vormen van Mother and Child, Mother and Child, 1983, suggereren een 
fusionele relatie, aangezien de arm van de moeder 
letterlijk in het lichaam van het kind verdwijnt. De 
omgekeerde glimlach en de scherp getekende 
trekken suggereren dat de band tussen moeder 
en kind zo nauw is dat het bijna pijnlijk wordt. In 
zijn droefheid doet de tekening denken aan de 
behandeling van de Mother and Child’s in het midden 
van de 20e eeuw, waarin de kunstenaar de figuren 
vervormt om de onderwerping van de moeder 
aan de agressieve behoeften van het zogende 
kind te suggereren en hiermee bewust afwijkt 
van de idealiserende clichés van de renaissance. 
Henry Moore heeft zijn werken geschonken aan 
verschillende publieke stichtingen en instellingen 
en het grootste deel van zijn fortuin aan de Henry 
Moore Foundation, die vandaag de dag nog steeds 
onderwijs en promotie van kunst ondersteunt.
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13. HANS OP DE BEECK13. HANS OP DE BEECK (België, 1969) 
is een multidisciplinaire kunstenaar. Naast 
een breed scala aan media, variërend van 
beeldhouwkunst tot geschriften, animatiefilms 
en schilderkunst, maakt Op de Beeck 
bewust gebruik van een grote diversiteit aan 
esthetische vormen, van minimalistische 
visuele taal tot overdadige creaties. Zijn 
werk richt zich op de complexe en soms 
problematische relaties tussen mensen, tijd, 
ruimte en anderen. De kunstenaar toont niet-
bestaande maar herkenbare locaties, momenten 
en personages uit het dagelijkse leven.

Het videowerk All together now...All together now...,2005 (3’) 
toont drie maaltijden, drie afzonderlijke 
rituelen die plaatsvinden in drie uiteenlopende 
sociale contexten. De gebeurtenissen die 
door de kunstenaar worden afgebeeld - een 
huwelijk, een verjaardag en een begrafenis 
- vertegenwoordigen de familiale en 
gemeenschapsbijeenkomsten die ongeacht 
klassen- en leeftijdsverschillen verweven zijn 
in de hedendaagse samenleving. De vloeiende 
camerabeweging, de onverstaanbare geluiden 
en de kunstmatige verlichting creëren een 
duidelijke afstand tussen de toeschouwer en de 
andere gasten, het leven wordt een panorama. 
Hans Op de Beeck heeft in veel verschillende 
plaatsen over de hele wereld tentoongesteld, 
van het MoMA-PS1 in New York tot het MACBA 
in Buenos Aires en het Palais de Tokyo in Parijs.

14. DANIELLE ARBID 14. DANIELLE ARBID (Libanon, 1970) 
is een Frans-Libanese filmmaker. In 1987 
verhuisde ze naar Frankrijk om literatuur te 
studeren aan de Sorbonne en journalistiek aan 
het CFPJ in Parijs. Als kunstenaar heeft Arbid 
interesse om verschillende narratieve vormen 
te verkennen. Haar werk wisselt af tussen 
fictie, documentaire en video-essay, terwijl ze 
experimenteert met de raakvlakken tussen deze 
genres. Om het slagveld beter te transfereren, 
verplaatst haar verbeelding die geteisterd 
is door oorlog, dit naar de intieme sfeer.

BlackjackBlackjack, 2019 (12’) is een fragment uit de 
serie Ma Famille Libanaise, een reeks korte 
films die een gefragmenteerd portret tonen 
van de familieleden en kennissen van Danielle 
Arbid die in Libanon zijn gebleven. Ze zijn 
een soort stamboom die een intieme wereld 
documenteren, gemaakt zonder budget, met de 
middelen die beschikbaar waren en snel “voordat 
het te laat is en het land waar [ze] hen achterliet 
verdwijnt”. In het hier gepresenteerde werk 
vertelt Fabiola Alouf Arbid over de glamour van 
de jaren ‘80 en de grootsheid en ondergang van 
haar familie. De nicht van de kunstenaar kende 
de hoogtijdagen van het Doyen Casino, het 
meest chique casino van Beiroet, dat eigendom 
was van haar vader. Het werk van Arbid is 
internationaal gepresenteerd, met name op het 
Filmfestival van Cannes, en heeft talrijke prijzen 
gewonnen. Ze vertegenwoordigde Libanon 
ook op de Biënnale van Venetië in 2022.
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15. SANDRA HEREMANS 15. SANDRA HEREMANS (Rwanda, 1989) 
is een kunsthistoricus, antropoloog en 
kunstenaar. Ze is geboren in Rwanda en 
grotendeels opgegroeid in België. Ze richt zich 
op artistieke en politieke erfenissen van de 
20e eeuw in de hedendaagse wereld. Voor de 
kunstenaar spelen het collectieve geheugen en 
persoonlijke verhalen een belangrijke rol om een 
beter begrip te krijgen van de dekolonisatie.

Hoewel de eerste korte film van Sandra 
Heremans, La Mazda Jaune et Sa SaintetéLa Mazda Jaune et Sa Sainteté, 2018 
(10’31’’), op het eerste gezicht het verhaal vertelt 
van een missionaris die verliefd werd op een 
Rwandese vrouw, is het ook een persoonlijke 
reflectie van hun dochter. De ontmoeting tussen 
deze twee personen raakt aan zeer duidelijke 
symbolen uit het koloniale tijdperk, zoals het werk 
van missionarissen of de katholieke kerk. Het 
persoonlijke verhaal van de kunstenaar dient als 
springplank voor een bredere kritiek op koloniale 
en religieuze instellingen, maar geeft ook subtieler 
kritiek op het schrijven van de geschiedenis van 
een ander en op projectie. Door de afwisseling 
tussen zwart scherm en archiefbeelden wordt 
het proces van herinnering stilistisch in beeld 
gebracht. Met deze methode stelt de kunstenaar 
de vraag naar erfenis en verhaal, hoe gaan we om 
met ons verleden, welke verhalen worden verteld, 
welk beeld of welke vertelling ontbreekt? De film 
is vertoond op verschillende festivals, zoals het 
International Film Festival Rotterdam (Nederland), 
Dock Leipzig (Duitsland) en Ann Arbor (VS), 
en is deel van de collectie van ARGOS.
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16. FRANCK SCURTI16. FRANCK SCURTI (Frankrijk, 1965) 
is een conceptuele kunstenaar die verschillende 
media gebruikt, van sculptuur tot video en 
installatie. Zijn werk bestaat vaak uit gevonden 
materialen en vormen zonder waarde 
(readymades die hij zelf “reeds gesocialiseerde 
elementen” noemt). Het omvat een brede 
reflectie op kunst, het object en zijn identiteit, en 
op de symbolen en conventies binnen sociale, 
politieke en economische contexten. Door 
middel van verschuiving, analogie en hybridisatie 
herinterpreteert de kunstenaar al deze objecten. 
Hiermee geeft hij een overgecodeerde wereld 
weer die verzadigd is van interpretaties. Scurti 
werkt precies en gericht, met beperkte middelen. 
Hij hecht bijzonder belang aan het feit dat 
inhoud en vorm met elkaar in interactie gaan.

Het werk Family Tree Family Tree (2014) toont een stamboom 
die geplant is in een landschap van gebruikte 
lucifers. Op de tekening van de boom heeft 
de kunstenaar de vakjes die normaal de 
afstammelingen weergeven, vervangen door 
het schuurpapier van de luciferdozen die zijn 
gebruikt voor de collage. Het werk kan worden 
gezien als een allegorie op het werk van de 
kunstenaar, waarin alle sporen van afstamming 
lijken te zijn verdwenen. Het werk van Franck 
Scurti is tentoongesteld in tal van musea, 
waaronder het Centre Pompidou en het Palais 
de Tokyo in Parijs, het Museo Nacional Centro 
de Arte Reina Sofia in Madrid en het MAMCO 
in Genève. Zijn werken maken deel uit van 
vele zowel privé- als publieke collecties.
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