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1. PERSBERICHT 

KANAL – Centre Pompidou 
It Never Ends 

John M Armleder & guests 
 

It Never Ends, part 1: 24 september - 27 december 2020 
It Never Ends, part 2: 4 februari - 25 april 2021 

 
It Never Ends, dat aanvankelijk in de lente van 2020 in première zou gaan, gaf John M 
Armleder carte blanche en komt vanaf 24 september met een heel eigen, verregaande versie. 
Zeven maanden lang neemt de Zwitserse kunstenaar de zes verdiepingen van de Showroom 
in, nog voor de werkzaamheden er beginnen en het gebouw opnieuw opengaat. Met dit 
ruime, interdisciplinaire project, toevertrouwd aan een van de belangrijkste kunstenaars van 
de hedendaagse scene, laat KANAL - Centre Pompidou duidelijk zien dat het plaats biedt 
aan experimenten en openheid. 
 
Schilder, beeldhouwer, bedenker van installaties, performer, archivaris, curator, verzamelaar, 
uitgever, boekhandelaar, galeriehouder en nog veel meer. John M Armleder (geboren in 
1948, woont en werkt in Genève, Zwitserland) is een van de belangrijkste figuren in de 
kunstwereld van de voorbije vijftig jaar.  KANAL - Centre Pompidou nodigde de kunstenaar 
uit om zeven maanden lang de showroom van een oude Citroën-garage in te nemen: op de 
zes onbewerkte plateaus komt Armleder met een constellatie van tentoonstellingen, 
evenementen en ontmoetingen, die hij tegenover monumentale installaties zet die hij 
speciaal voor de plek heeft gemaakt. Hij neemt ons mee naar zijn universum en dat van de 
mensen van wie hij houdt. 
 
It Never Ends is een levend artistiek aanbod met verschillende dimensies, dat voortdurend in 
beweging is. Dit is ongetwijfeld het grootste project dat Armleder tot op vandaag heeft 
gerealiseerd. Maar het bestaat ook uit tegenstellingen: een persoonlijke tentoonstelling, met 
daarnaast ruimte voor werk van meer dan honderd kunstenaars; een ruime 
kunsttentoonstelling, maar met heel wat vluchtige en soms zelfs onzichtbare werken. Je zou 
kunnen denken dat dit het ideale museum is, maar het is toch vooral een experimenteel, 
interdisciplinair en polyfoon voorstel. Noem het een ‘Chinees portret’ van de bedenker, voor 
wie gastvrijheid, samenwerking en vriendschap altijd het hart van zijn werk uitmaken. 
 
PUBLIEKE RUIMTE 
 
De tentoonstelling is opgezet rond een publieke ruimte op de twee bovenste verdiepingen 
van het gebouw, die zeven dagen op zeven vrij toegankelijk zijn. Bij de ingang opende de 
kunstenaar een restaurant, een ruimte om te luisteren en te ontmoeten. In het midden staat 
een nieuwe installatie, opgetrokken uit werfsteigers, planten, verlichting, schermen ... Als een 
tentoonstelling in de tentoonstelling verbindt ze de begane grond met de eerste verdieping, 
waar de kunstenaar ter plaatse één van zijn belangrijkste furniture sculptures heeft gemaakt. 
Een experimentele bibliotheek (bedacht en uitgewerkt in samenwerking met het 
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architectenbureau CIVA), een tijdelijke drukkerij met workshops voor het publiek en een co-
workingruimte maken deze gratis en vrij toegankelijke publieke ruimte compleet. 
 
MONUMENTALE INSTALLATIES, TIJDELIJKE TENTOONSTELLINGEN EN 
LIVEPROGRAMMA 
 
It Never Ends loopt door over de vier hogere verdiepingen: alle indrukwekkende industriële 
plateaus van de showroom zijn door Armleder op zijn eigen, kenmerkende manier 
aangekleed. Binnen heeft de kunstenaar gekozen voor een reeks tentoonstellingen, die hij 
combineert met immersieve installaties. Alles is door hem bedacht en in elkaar gezet. Deze 
projecten zijn een uitnodiging voor andere kunstenaars, maar er zijn ook verschillende 
collecties te zien. 
 
Het project van Armleder bestaat uit twee delen: september-december 2020 en februari-april 
2021. Daarnaast loopt ook een groot liveprogramma met concerten, performances, 
projecties, ontmoetingen en workshops, altijd in dialoog met de kunstenaar. Afspraak elke 
donderdagavond en ieder weekend voor bijzondere liveoptredens, activiteiten waarbij het 
publiek de handen uit de mouwen mag steken, bezoeken ... Verder zijn er ook vier 
themaweekends met een drukkere bezetting, om de onderliggende krachtlijnen van de 
tentoonstelling uit te diepen. 
  
GASTVRIJHEID 
  
Tussen het moment waarop It Never Ends werd bedacht en vandaag zijn de situatie, de 
artistieke context en onze levens op hun kop gezet. Daarom werd het project niet alleen naar 
achteren geschoven, maar besliste KANAL-Centre Pompidou ook om tussen de twee 
sequenties in, in januari, een pauze in te lassen om even stil te staan bij wat voorbij is en te 
luisteren naar de prangende vragen van vandaag. Er wordt gekeken naar de toekomst en de 
veranderingen die ze met zich meebrengt, de rol van een museum vandaag en van KANAL-
Centre Pompidou als toekomstig kunstencentrum en in het bijzonder naar de kernbegrippen 
van de gemeenschap, van kennis en gastvrijheid. 
 
COMMISSARIAAT 
  
Bernard Blistène, directeur van het Musée national d’art moderne-Centre Pompidou, 
commissaris-generaal 
Yann Chateigné, commissaris-vennoot, KANAL-Centre Pompidou 
Anna Loporcaro, adjunct-artistiek directeur belast met publiek en partners, KANAL-Centre 
Pompidou 
Guy Gypens, programmator, Performance, KANAL-Centre Pompidou 
Alain Benisty, programmator Muziek, KANAL-Centre Pompidou 
Jonathan Pouthier, attaché conservatie voor de collectie Film van het Musée national d'art 
moderne - Centre Pompidou, Parijs 
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2. EDITO 

Na KANAL Brut, bouwt It Never Ends verder aan de bijzondere identiteit van het project 
KANAL - Centre Pompidou. 
 
Veertien maanden lang hebben we de 35.000 m² van de vroegere Citroën garages in hun 
oorspronkelijke staat ingepalmd met uiteenlopende projecten, gebaseerd op de collecties 
van het Centre Pompidou, continu en in verschillende vormen aangevuld door de Brusselse 
kunstscene. Dat was het eerste hoofdstuk in het uitbouwen van de toekomstige identiteit van  
KANAL - Centre Pompidou, die we bevestigd willen zien bij de officiële opening.  
 
Vandaag starten we met het tweede hoofdstuk van de constructie van dit project met werk 
van de kunstenaar John M Armleder, aan wie we carte blanche gaven in de showroom van 
het iconische gebouw. De keuze voor John M Armleder heeft uiteraard zijn redenen. Zijn hele 
œuvre wordt al 50 jaar opgebouwd rond verschillende artistieke disciplines en rond waarden 
zoals vriendschap, ontmoetingen, trouw en gastvrijheid, die we ook in het DNA van ons 
project KANAL kunnen terugvinden. 
 
It Never Ends start op 24 september 2020 en eindigt 7 maanden later op 25 april 2021. Vanaf 
maandag 28 september starten de structurele werken waarbij de vroegere Citroën garage 
wordt omgebouwd tot een museum van de 21ste eeuw. Een open museum, vrij toegankelijk, 
geïnspireerd op de openbare ruimte, als een culturele stad die om verscheidene redenen kan 
worden bezocht, zelfs om er een tentoonstelling te bezoeken. Als alles volgens plan verloopt, 
zullen deze werken 3 jaar in beslag nemen en zal het project, waar zowel Brussel als de 
Brusselse kunstenaars meer dan ooit nood aan hebben, de deuren openen in de lente van 
2024.  
 
Maar It Never Ends kan niet los worden gezien van de uitzonderlijke covid-19 context, die 
ons leven overhoop heeft gegooid. Dit ‘nieuwe normaal’ stelt de fundamentele vraag wat de 
plaats is van cultuur in onze maatschappij (300 personen kunnen in een vliegtuig op elkaar 
worden gepropt, maar de concertzalen en theaters moeten leeg blijven). KANAL – Centre 
Pompidou kon niet ongevoelig blijven voor dit belangrijke thema dat bepalend is voor de 
toekomst van onze maatschappij. Precies daarom hebben we, samen met John M Armleder, 
periode van bezining in te lassen tijdens de maand januari 2021. Een welgekomen rustpauze 
in de hectiek van dit project om even stil te staan bij de zin van onze identiteit en onze acties. 
Een opdracht die we willen realiseren samen met de kunstenaars en het publiek. Niet om de 
wereld van morgen uit te tekenen (zo hoogmoedig willen we niet zijn) maar om bruggen te 
bouwen, om na te denken over het museum van morgen en om onze 
‘afhankelijkheidsverklaring’ vorm te geven.  
 
Ondertussen zal KANAL - Centre Pompidou, samen met de Brusselse kunstscene en de 
Brusselaars, verder werken aan de toekomstige identiteit (die hopelijk steeds in beweging 
blijft) van het project KANAL. 

    Yves Goldstein 
        Directeur KANAL – Centre Pompidou 
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3. UITGENODIGDE ARTIESTEN 

Part. 1 
24.09 – 27.12.2020 
 
David Adamo  
Oren Ambarchi 
Carl Andre 
Anjan 
Fia Backström 
Bureau Barbier Bouvet 
Massimo Bartolini 
Francis Baudevin 
Lisa Beck 
Giovanna Belossi 
Wallace Berman 
Daniela Bershan 
Thomas Billas & Théa Hallak 
Valérie Bodson 
Martin Bonnaz 
Monica Bonvicini 
Gregory Bourrilly 
Ludovic Bourrily 
Petra Van Brabandt 
Olaf Breuning 
AA Bronson 
Marcel Broodthaers 
Chris Burden 
Evelien Cammaert 
Yaima Carrazana 
Valentin Carron 
Axel Claes & 
Daniel Wagener 
Bruce Conner 
Isabelle Cornaro 
Peggy Lee Cooper 
Stéphane Dafflon 
Philippe Decrauzat 
David Diao 
Emilie Ding 
Jason Dodge 
Tim Etchells 
Sylvie Fleury 
 

Christian Floquet 
Francesca Gabbiani 
The Genevan Heathen 
Poul Gernes 
John Giorno 
Dan Graham 
Amy Granat 
Piero Golia 
Wade Guyton 
Fabrice Gygi 
Richard Haldrich 
Peter Halley 
David Helbich 
Samah Hijawi 
Gregor Hildebrandt 
Mette Ingvartsen 
Ann Veronica Janssens 
Karen Kilimnik 
Felix Kindermann 
Scott King 
Malsy Klasen 
Stéphane Kropf 
Anita de Laforêt 
Alix Lambert 
Jean-Paul Lespagnard 
Pierre Lefebvre & Nicolas 
Belayew 
Alexandre Lorgnier du 
Mesnil 
Elaine Lustig Cohen 
Christian Marclay 
Mentalklinik 
Jérôme Michez 
Sarah Minutillo 
Rabina Miya 
Simon Moretti 
Olivier Mosset 
Radouan Mriziga 

Stephen O’Malley 
Amy O’Neill 
Virginia Overton 
Calixto Neto 
Genesis P-Orridge 
Laurent Pache 
Charlemagne Palestine 
Joris Perdieus 
Mai-Thu Perret 
Jérôme Porsperger 
Gerwald Rockenschaub 
Ugo Rondinone 
Dieter Roth 
Estelle Saignes 
Alexane Sanchez 
Carolee Schneemann 
Peter Schuyff 
Teresa Sdralevich 
Isabelle Sidaine 
Haim Steinbach 
Nick Steur 
Caroline Sury & Ludovic 
Ameline 
Mary Szydlowska 
Eric Thielemans 
Blair Thurman 
John Tremblay 
Laetitia Troilo 
Pierre Vadi 
Xavier Veilhan 
Kris Verdonck 
Arlette Vermeiren 
Parker Williams 
Steph Wunderbar 
Jordan Wolfson 
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4. IT NEVER ENDS 
 

4.01. TENTOONSTELLING 
 
NONE OF THE ABOVE, 2004 – 2020  
David Adamo, Fia Backström, Massimo Bartolini, Francis Baudevin, Giovanna Belossi, Monica 
Bonvicini, Gregory Bourrilly, Ludovic Bourrily, Olaf Breuning, AA Bronson, Yaima Carrazana, 
Isabelle Cornaro, Stéphane Dafflon, Philippe Decrauzat, Jason Dodge, Sylvie Fleury, Christian 
Floquet, Francesca Gabbiani, Piero Golia, Amy Granat, Wade Guyton, Fabrice Gygi, Alix 
Lambert, Christian Marclay, Simon Moretti, Olivier Mosset, Amy O’Neill, Virginia Overton, 
Mai-Thu Perret, Gerwald Rockenschaub, Ugo Rondinone, Haim Steinbach, Blair Thurman, 
John Tremblay, Pierre Vadi, Xavier Veilhan, Parker Williams, Jordan Wolfson 
 
None of the Above werd voor de eerste keer tentoongesteld in 2004 in het Swiss Institute in 
New York. Het concept berust op een enkele spelregel, in het leven geroepen door John M 
Armleder. Hij nodigde een vijftigtal artiesten uit om elk een werk voor te stellen op basis van 
een eenvoudige voorwaarde: het mag niet groter zijn dan een postzegel of moet immaterieel 
zijn.  
 
Armleder brengt None of the Above nu naar KANAL - Centre Pompidou in een aangepaste 
versie. Naast de artiesten die aan het originele New Yorkse project hebben meegewerkt, 
heeft de Zwitserse kunstenaar nu ook enkele nieuwe namen aan het lijstje toegevoegd, 
waaronder vrienden, opkomend talent en later ontdekte kunstenaars. Het project is meteen 
het eerste op het programma dat speciaal door Armleder werd ontworpen voor It Never Ends 
en past perfect binnen de benadering van de artiest, die altijd een vrij radicale aanpak 
hanteert bij het organiseren van tentoonstellingen.  
 
None of the Above is een unieke ervaring. Op basis van het aantal aangekondigde 
kunstenaars en hun individuele schilder- en beeldhouwtechniek zouden we een drukke 
tentoonstelling kunnen verwachten met een explosie van vormen en kleuren. In werkelijkheid 
worden bezoekers geconfronteerd met een bijna lege ruimte, waarin ze zelf naar de werken 
moeten zoeken, die zijn opgehangen in de vorm van een door de kunstenaar zelf bedachte 
conceptuele speurtocht. 
 
ALL OF THE ABOVE, 2011 – 2020 
Richard Aldrich, Carl Andre, Lisa Beck, Wallace Berman, Gregory Bourrilly, Chris Burden, 
Valentin Carron, Elaine Lustig Cohen, Bruce Conner, Isabelle Cornaro, Stéphane Dafflon, 
Philippe Decrauzat, David Diao, Emilie Ding, Sylvie Fleury, Christian Floquet, Poul Gernes, 
John Giorno, Dan Graham, Wade Guyton, Fabrice Gygi, Peter Halley,  Gregor Hildebrandt, 
Ann Veronica Janssens, Scott King, Stéphane Kropf, Alix Lambert, Olivier Mosset, Virginia 
Overton, Laurent Pache, Ugo Rondinone, Peter Schuyff, John Tremblay, Blair Thurman, Xavier 
Veilhan 
 
In dit spectaculair opgevoerde project van John M Armleder kijken wij niet naar de werken, 
maar kijken de werken naar ons.  



   
 

KANAL – Centre Pompidou 

 
8 

De door John M Armleder gecreëerde tentoonstelling All of the Above ontstond uit zijn eigen 
herinneringen aan twee tentoonstellingen. Toen de kunstenaar als kind het museum van Cairo 
bezocht, kreeg hij de verrassende gewaarwording dat de sarcofagen hem en zijn familie 
bekeken in plaats van omgekeerd. Hij baseert zich ook zijn op bezoeken aan Aziatische 
tempels, waar de idolen en standbeelden de toeschouwers bij hun binnenkomst leken aan te 
staren. 
 
Zo plaatst All of the Above de bezoekers letterlijk oog in oog met de werken van een 
veertigtal artiesten. De werken staan gerangschikt op een groot platform (sommigen naast 
elkaar en sommigen achter elkaar) en vormen zo een landschap dat vanop een afstand moet 
worden ontdekt. De geselecteerde werken zijn erg uiteenlopend, van verschillende 
geografische origine en maken gebruik van diverse mediums en formaten. Ze doorkruisen de 
jaren 60, aangevuld met een aantal recente werken. 
 
Net als None of the Above (gelijktijdig tentoongesteld in SR2) berust All of the Above op een 
net zo eenvoudige als radicale aanpak: de kunstenaar lijnt de kunstwerken uit op een 
structuur. De werken worden vrij geplaatst en geven zo bijna de indruk dat ze willekeurig zijn 
gerangschikt, zodat een subjectieve en tijdelijke collectie ontstaat. Het podium, de open 
ruimte en het potentieel worden in scherp contrast gesteld met de ideeën van duurzaamheid 
en vastheid die vaak met museumcollecties gepaard gaan. Zo worden de werken 
teruggebracht tot hun levendige, actieve aard. Het is dan ook geen toeval dat Armleder ons 
er graag aan herinnert dat “een schilderij maken, een show opzetten of een tentoonstelling 
opstellen voor hem in wezen precies hetzelfde is.”  
 
 
LOYALTY DOESN’T END WITH DEATH 
Genesis (Breyer) P-Orridge (1950 – 2020) 
 
Genesis P-Orridge, artieste van de grenzen, cultfiguur en publiek figuur die aan de oorsprong 
lag van de industriële muziek en ook echt voor dit genre heeft gevochten, is in maart 2020 in 
New York gestorven. Gedurende een vijftigtal jaar correspondeerde ze met John M Armleder 
over kunst. Armleder wilde dan ook een tentoonstelling aan haar wijden.  
 
Genesis (Breyer) P-Orridge (ook wel GPO genoemd), geboren Neil Andrew Megson, was een 
van oorsprong Engelse kunstenares, performer, muzikante, zangeres en dichteres. In 1969 
vormde ze samen met Cosey Fanni Tutti het collectief COUM Transmissions, een groep 
artiesten, performers en muzikanten met een wisselende bezetting, gevestigd in Groot-
Brittannië en met een actief netwerk, vooral via de circuits van de Mail Art. GPO's hele carrière 
en leven werden sterk beïnvloed door de radicale, gewelddadige en extreme activiteiten van 
het collectief, die verder gekenmerkt waren door een subversieve esthetiek, de ervaring van 
begrenzing en provocatie.  
 
In 1976 voegden Chris Carter en Peter Christopherson zich bij de groep. Dit leidde tot de 
geboorte van de art band Throbbing Gristle, een groep die zich op het kruispunt bevond van 
elektronische en rockmuziek en van de Noise-stroming en de beeldende kunsten. Throbbing 
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Gristle wordt gezien als een pionier van het industriële muziekgenre, een stroming die als 
uiterst belangrijk wordt beschouwd binnen de geschiedenis van de muzikale avant-garde. 
Vervolgens werd de cultgroep Psychic TV opgericht, die een twintigtal jaar lang actief was.  
 
In 1993 ontmoette GPO Lady Jaye, geboren als Jacqueline Breyer. De twee vrouwen besloten 
hun beide identiteiten samen te smelten tot een 'pandrogyne' entiteit door middel van 
plastische chirurgie. In de jaren 60 kwam Armleder via de Ecart-groep (waarvan hij in Genève 
de gezamenlijke leiding had) in contact met de activiteiten van GPO. Vanaf dat moment 
hielden ze er gedurende 5 decennia een rijke correspondentie op na. Jammer genoeg 
overleed GPO in maart 2020 in New York tijdens de voorbereidingen van haar tentoonstelling 
in het kader van It Never Ends. 
 
Deze tentoonstelling maakt gebruik van haar uitwisselingen met Armleder om een blik te 
werpen op haar uitgebreide oeuvre. Het werk varieert van collages, waarvoor het General 
Post Office haar een rechtszaak aandeed voor pornografie, tot een gloednieuwe reeks 
zeefdrukken in samenwerking met de Amerikaanse kunstenaar Eric Heist. 
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4.02. LIJST VAN WERKEN 
 
IT NEVER ENDS – PART 1 
 
Showroom 0 
 
John M Armleder 
Stairways to Heaven, 2020.  
Stelling, banden, planten, neon lichten, opgezette dieren, stukken textiel, schermen, 
geluid. 1612 x 754 x 1098 cm  
Courtesy van de kunstenaar  
 
John M Armleder 
Flower Power Again, 2020.  
Banden, aarde, bloemen. Variabele afmetingen  
Courtesy van de kunstenaar   
 
Bureau Barbier Bouvet 
Hall, 2020.  
Staal, hout, glas, recuperatiematerialen. Variabele afmetingen  
Courtesy van de kunstenaar 
 
Tea Room, 2020.  
Staal, hout, glas, recuperatiematerialen. Variabele afmetingen 
Courtesy van de kunstenaar 
 
Charlemagne Palestine 
the ITTTT NEVERRRR ENDSSSS CARILLONNNN, 2020 
Beiaard, knuffeldieren, stukken textiel, discobollen, verlichting, geluid. Variabele 
afmetingen  
Courtesy van de kunstenaar 
 
Showroom 1 
 
John M Armleder 
It never ends (FS), 2020. Gemengde techniek op doek, stoelen. 280 x 1000 cm.  
Courtesy van de kunstenaar en Galerie Almine Rech, Brussel / Parijs en Massimo De 
Carlo, Milaan / Londen / Hongkong 
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Overloop 
 
John M Armleder 
Once again, 2020. Gemetalliseerd aluminium acrylverf op houten en metalen 
scheidingswand. 1167 x 1143 x 280 cm Courtesy van de kunstenaar   
 
Showroom 2 
 
John M Armleder 
Zonder titel, 2020. Tentoonstellingsruimte. Polyethyleen bladgoud op houten 
scheidingswand. 340 x 1312 x 862 cm Courtesy van de kunstenaar  
 
None Of the above, 2004 - 2020 
David Adamo, Fia Backström, Massimo Bartolini, Francis Baudevin, Giovanna 
Belossi, Monica Bonvicini, Gregory Bourrilly, Ludovic Bourrily, Olaf Breuning, AA 
Bronson, Yaima Carrazana, Isabelle Cornaro, Stéphane Dafflon, Philippe Decrauzat, 
Jason Dodge, Sylvie Fleury, Christian Floquet, Francesca Gabbiani, Piero Golia, Amy 
Granat, Wade Guyton, Fabrice Gygi, Alix Lambert, Christian Marclay, Simon Moretti, 
Olivier Mosset, Amy O’Neill, Virginia Overton, Mai-Thu Perret, Gerwald 
Rockenschaub, Haim Steinbach, Blair Thurman, John Tremblay, Pierre Vadi, Xavier 
Veilhan, Parker Williams, Jordan Wolfson 
 
John M Armleder  
Yoga, 2020. Kunstkerstbomen. Installatie. Variabele afmetingen  
Courtesy van de kunstenaar  
 
Mai-Thu Perret 
The Garden of Nothingness, 2018. Hout, verf. Lengte: 1400 cm  
Courtesy van de kunstenaar   
 
Showroom 3 
 
John M Armleder 
Workshop, 2019. Tentoonstellingsruimte. Behangpapier op houten scheidingswand. 
340 x 2184 x 924 cm Behangpapier: gezamenlijk werk Scabal en Neutral Zurich  
Courtesy van de kunstenaar   
 
All of the Above, 2011–2020 
Richard Aldrich, Carl Andre, Lisa Beck, Wallace Berman, Gregory Bourrilly, Chris 
Burden, Valentin Carron, Elaine Lustig Cohen, Bruce Conner, Isabelle Cornaro, 
Stéphane Dafflon, Philippe Decrauzat, David Diao, Emilie Ding, Sylvie Fleury, 
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Christian Floquet, Poul Gernes, John Giorno, Dan Graham, Wade Guyton, Fabrice 
Gygi, Peter Halley, Gregor Hildebrandt, Ann Veronica Janssens, Scott King, 
Stéphane Kropf, Alix Lambert, Olivier Mosset, Virginia Overton, Laurent Pache, Mai-
Thu Perret, Dieter Roth, Peter Schuyff, John Tremblay, Blair Thurman, Xavier Veilhan 
 
John M Armleder 
Universal Disco Balls II, 2020. Discobollen, verlichting. Diameter (van elk stuk): 100 
cm  
Courtesy van de kunstenaar   
 
John M Armleder 
Juste, Debout, Juste debout, 2019. Brons, drie bollen met verschillende patina's, 
diameter (van elk stuk): 50 cm Sokkel: gemetalliseerd aluminium acrylverf op hout: 
80 x 350 x 175 cm 
Productie: Scabal  
Courtesy van de kunstenaar en Scabal, Brussel 
 
Showroom 4 
 
John M Armleder 
Quicksand 3, 2013-2019. Rekken, diverse objecten en materialen, neonlichten, 
schermen, geluid. 2 x (210 x 5262 x 100 cm)  
Courtesy van de kunstenaar 
 
John M Armleder 
Siphonales (Decima Ora, M.C.), 2005. Installatie. Elke rol: 420 x 49 x 49 cm. 
Courtesy van de kunstenaar en van Galerie Massimo De Carlo, Milaan / Londen / 
Hongkong 
 
Showroom 5 
 
Karen Kilimnik 
The World at War, 2018. Video-installatie, kleur, geluid. 43 min 58 s  
Courtesy Galerie Sprüth Magers, Berlijn 
 
John M Armleder  
Ariana, 2012. Installatie. Gemengde techniek. 116 x 723 cm  
Courtesy van de kunstenaar en Galerie Andrea Caratsch, St. Moritz 
 
John M Armleder 
Untitled, 2004. Lichtgevende stenen. Variabele afmetingen  
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Courtesy Galerie Massimo De Carlo, Milaan / Londen / Hongkong 
 
John M Armleder 
Very Big Player, 2020. 100 tl-buizen. Variabele afmetingen  
Courtesy van de kunstenaar  
 
John M Armleder 
Astro Again, 2013–2014  
Lampen, lasers, verschillende automatische verlichtingen. Variabele afmetingen  
Courtesy van de kunstenaar   
 
Films #1: Isabelle Cornaro 
Films. Verschillende duur, 16 mm digitaal omgezet, kleur, stom, 16/9  
Courtesy Galeries Francesca Pia, Zürich, Foksal Gallery Foundation, Warschau , 
Hannah Hoffman, Los Angeles, Balice Hertling, Parijs 
(Tot 15.10.2020)  
 
Films #2: Marcel Broodthaers - Fictie.  
(Vanaf 29.10.2020) 
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4.03. FILMS 
 
Op de vijfde verdieping van de Showroom stelt John M Armleder iedere maand een 
keuze voor van kunstenaarsfilms uit de collecties van het Centre Pompidou.  
 
ISABELLE CORNARO 
24/09 > 25/10 
SR5 
 
Isabelle Cornaro (geboren in 1974) gebruikt in haar films gevonden voorwerpen, die ze naast 
motieven of gebaren zet die ze uit de kunstgeschiedenis haalt. De laureate van de Prix Ricard 
in 2010, die van opleiding kunsthistorica is, specialiseerde zich in het Europese maniërisme 
van de 16de eeuw en verkent via verschillende media (schilderkunst, beeldhouwkunst, film, 
installaties) de manier waarop de westerse culturele geschiedenis de materiële en 
gevoelsmatige kijk op de wereld conditioneert. Haar visuele taal roept een dicht en erudiet 
netwerk van verwijzingen op en creëert een dialoog tussen de geleerde iconografie (van de 
barok tot het abstracte modernisme) en de volkscultuur (van karikaturen tot genrefilm). Zo 
komt ze tot een analyse van de systemen die beelden weergeven, reproduceren en vertalen. 
Voor haar stomme kortfilms koos ze voor een analoge 16 mm-film. Ze laat je stilstaan bij de 
esthetische, sociale en politieke waarde van voorwerpen en hun status als koopwaar, fetisj of 
kunstwerk. Ze geeft de problematiek van het decoratieve en het readymade een nieuwe 
invulling en legt daarmee het potentieel bloot dat gevonden voorwerpen hebben om tot 
symbolische en ideologische vertellingen te komen. Deze cinematografische experimenten 
bevinden zich op het kruispunt van de abstracte film van de historische avant-gardes en de 
landschapsschilderkunst en brengen een aantal handelingen en acties in stelling, waardoor 
de verstilde aard van de compositie overstegen wordt en de processuele dimensie zich 
openbaart. De films van de kunstenares worden als afzonderlijke stukken, maar ook ruimtelijk 
als installaties tentoongesteld. Ze nodigen de bezoeker uit om zich over te geven aan de 
ervaring van een voortdurend wisselende perceptie. Cornaro breekt los uit het keurslijf van 
de lineaire en progressieve montage en geeft de voorkeur aan een repetitieve en 
combinatorische structuur. Experiment na experiment breidt ze zo haar geheel van autonome 
composities uit, waarvan ze de scenografie afstemt op het perspectief van de galerie. 
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MARCEL BROODTHAERS 
L'ANGÉLUS DE DEGAS. MARCEL BROODTHAERS : HÉTÉROCLITE II  
29/10 > 29/11 
SR5 
 
Op 27 mei 1979 was het programma ‘L'Angélus de Degas. Marcel Broodthaers: hétéroclite 
II’, in opdracht van het Atelier de Création Radiophonique van Radio France, te horen op de 
Franse radiozenders. Deze auditieve ervaring nodigde de luisteraars uit met de ogen dicht in 
de wereld van de Belgische kunstenaar te duiken. De rol van commissaris en gids in deze 
immateriële tentoonstelling was voor de kunstenaar zelf weggelegd. Kunstenaar, 
museumconservator, verzamelaar, dichter en filmproducent, Marcel Broodthaers is het 
allemaal. Vandaag breit hij een geluidsvervolg aan zijn ideale fictiemuseum – het ‘Musée d’Art 
Moderne - Département des Aigles’. Deze nieuwe afdeling is enkel en alleen gericht op de 
oren, geen beelden dus, geen voorwerpen, geen muren. Wel twee uur lang gesprekken met 
Georges Brecht, Robert Filliou, David Lamelas, Michaël Opitz, Edward Kienholz, Jurgen 
Harten, Harald Szeemann, Daniel Buren, Joseph Beuys en Gerhardt Raspe. ‘Is radio een beeld 
of een organisme dat beelden verspreidt? Is radio niet zelf een beeld van iets?’ vraagt 
Broodthaers zich af wanneer hij dit fictiemuseum opent ‘waar ieder beeld een geluid is en elk 
geluid een beeld’. Dit radiofonische experiment, dat bereikbaar is via verschillende ingangen, 
neemt de luisteraars mee op een reis langs de vele facetten van het werk en de denkwereld 
van de kunstenaar. Hiervoor kon hij rekenen op de medewerking van zijn tijdsgenoten en 
compagnons de route. Samen met hen stelt hij vraagtekens bij de creatie van zijn tijd, de 
verhouding van kunst tot de instellingen, de politiek en de economie. Ontmoeting na 
ontmoeting grijpt hij de ideeën die al sinds de jaren 1970 de artistieke bühne bevolken en 
giet ze vervolgens in een vaste vorm. Dat hij de grondvesten waarop kunst en museum tot 
op dat moment gebouwd waren, door elkaar schudde, hield hem niet tegen. 
 
CAROLEE SCHNEEMANN 
FUSES 
03/12 > 31/12 
SR5 
 
Carolee Schneemann (1939-2019) was performer, beeldend kunstenares, cineaste en vooral 
een voortrekker voor performance en body art. Van opleiding was ze schilderes en in die 
hoedanigheid had ze een nauwe band met het neodadaïsme en Fluxus. De Amerikaanse 
kunstenares liet de New Yorkse underground filmscene in de jaren 1960 op zijn grondvesten 
daveren. Haar films worden geklasseerd als de meest radicale van hun tijd en staan stil bij de 
manier waarop naar het vrouwenlichaam wordt gekeken. Ook haar eigen lichaam verbond ze 
onlosmakelijk met haar werk. Het was voor haar het middel om de archetypes van de 
traditionele manier waarop een model wordt afgebeeld, aan de kaak te stellen. Haar films 
bewandelen het snijpunt tussen home movie en kunstenaarsfilm. Ze neemt er feministische 
stellingen in en maakt bedenkingen bij de vrouwelijke seksualiteit. Fuses (1964-1967) laat ons 
binnenkijken in de intimiteit van het koppel dat zij vormde met de Amerikaanse componist 
James Tenney en hun kat Kitch. Op die manier koppelde ze het kunstenaarschap aan erotiek. 
Dit cinematografische manifest maakte ze als antwoord op de films Cat’s Cradle (1959) en 
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Loving (1957) van de Amerikaanse cineast Stan Brakhage – twee erotische studies waarin ze 
te zien was naast James Tenney. Ze maakt er zich in los van esthetische vormen van 
onthechting die eigen zijn aan de experimentele film en omarmt zonder filter de realiteit van 
het lichaam en seksualiteit. Carolee Schneemann geeft ons met Fuses haar eigen kijk op 
heteroseksuele erotiek en benadert wat zij als de repressie van het vrouwelijke principe ziet. 
Ze kiest voor een neutraal narratief, zonder oordeel, en pakt de afbeelding van lichamen, 
vooral dan van vrouwen, en de taboes van haar tijd aan. Deze expliciet pornografische collage 
is een stille en formeel heterogene afwisseling van met de hand gekleurde en verbrande 
sequenties, sequenties die in een zuurbad zijn gelegd of op elkaar zijn geplaatst. Deze 
iconische film geeft de aanzet voor een tot dan toe ongeziene afwisseling van sensualiteit en 
tactiliteit van beelden die op radicale wijze de relatie tussen film en lichaam blootlegt. 
 
FLUXFILM 
HOMMAGE À L’ANTHOLOGIE 
04/02 > 28/02 
SR5 
 
De bloemlezing van Fluxus-films, in 1965 opgesteld door George Maciunas (1931-1978), 
verzamelt een veertigtal werken van kunstenaars, dichters, componisten en cineasten zoals 
Nam June Paik, Dick Higgins, Yoko Ono, Mieko Shiomi, George Brecht, Robert Watts, Jeffrey 
Perkins, Paul Sharits, Wolf Vostell, Ben en George Maciunas zelf. Die laatsten, de 
zelfverklaarde erfgenamen van de denkrichtingen die tegen de kunst ingingen - aan het begin 
van de 20ste eeuw geïntroduceerd door de dadaïsten -, zien in film hun medium om de 
scheiding tussen kunst en leven te slechten. De mechanische en onpersoonlijke aard van dit 
medium, de eindeloze reproductiemogelijkheden en de populariteit ervan maken van de film 
het instrument bij uitstek om een in hun ogen veel te ernstige kunst tegen de schenen te 
schoppen. Elke film vertrekt vanuit een ervaring of een heel duidelijke structurele aanpak en 
verkent de relatie tussen performance en de visuele limieten van het medium zelf. Ze zijn 
formeel en conceptueel minimalistisch en beperken zich meestal tot een actie, een idee of 
een plan. De werken gaan lijnrecht in tegen de heersende esthetische normen van de 
Amerikaanse cinematografische avant-garde van die tijd – een visionaire en poëtische film 
waar de romantiek vanaf druipt – en doen veeleer een beroep op het materiële dan op fictie 
om duidelijk te maken dat ze parodiërend zijn. De Fluxfilms zijn een paar seconden tot 
meerdere minuten lang en waren aanvankelijk bedoeld om vervolgens onafgebroken 
geprojecteerd te worden op een scherm of geïsoleerd in capsules (Flux Space Center), hokjes 
die van elkaar waren gescheiden door witte katoenen of vinyllakens. De films die voor deze 
bloemlezing zijn uitgezocht, trekken de kenmerken van het medium soms tot in het absurde 
door en zijn schoolvoorbeelden van de ‘kunst per meter’ waar George Maciunas voor stond. 
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HANNAH WILKE 
THROUGH THE LARGE GLASS 
05/03 > 28/03 
SR5 
 
De Amerikaanse kunstenares Hannah Wilke (1940-1993) was schilderes, beeldhouwster, 
fotografe en performer. Aan het einde van de jaren 1960 kreeg ze internationaal visibiliteit 
met haar beelden van keramieken vulva’s. Ze maakte het vrouwelijke geslacht expliciet 
zichtbaar in alle formaten, kleuren en materialen. Dit zou haar artistieke handtekening worden. 
In de nasleep van de bevrijdingsbeweging van Amerikaanse vrouwen, op gang getrapt door 
Women’s Lib, duikt Hannah Wilke op als een pionier van de feministische en conceptuele 
kunst. In haar werk speelt ze met sensualiteit en humor en haalt ze de stereotiepe 
afbeeldingen van het vrouwenlichaam (zoals het tot dan toe geïdealiseerd werd door 
mannelijke kunstenaars) uit elkaar. De performance Hannah Wilke Through the Large Glass, 
gefilmd op 15 juni 1976 in het Philadelphia Museum of Art, keert de erotische subtekst in Le 
Grand Verre van Marcel Duchamp om en geeft er zijn eigen invulling aan. Wilke neemt de 
retoriek van Duchamp letterlijk op en interpreteert op haar beurt deze bruid die door haar 
ongehuwden zelf is uitgekleed. Achter het transparante oppervlak van het werk zelf en 
tegenover de starre en stille camera voert ze een striptease uit, waarbij ze bewust gebaren 
en poses uitvergroot. Het lichaam van de kunstenares verschijnt via een ander medium, dat 
op zijn beurt opgevat is als een kijktoestel waardoor de toeschouwer een gluurder wordt. ‘De 
film verloopt als een woordspeling; ik kleed me volledig uit, ik gooi de sluier af, vooral de 
sluier over de vrouw als model voor de man. Ik stond model voor de creatieve geest, als de 
kunstenaar van mijn eigen ideologie’, zo vat Hannah Wilke haar subversieve optreden samen. 
Door zich haar lichaam en beeltenis weer toe te eigenen zet de kunstenares vraagtekens bij 
de mogelijkheid die een vrouw en in het bijzonder een vrouwelijke kunstenaar heeft om 
buiten de status van voorwerp te bestaan, waarin de geschiedenis van de kunst haar heeft 
opgesloten. De film Philly (1977), die tegelijk werd gedraaid, vervolledigt de documentatie 
rond deze iconoclastische performance. We nemen een kijkje achter de schermen en geven 
het woord aan een enthousiaste en opgewekte kunstenares op het moment dat zij een 
iconisch werk uit de 20ste eeuw aanpakte. 
 
PHILIPPE DECRAUZAT 
GRADIENT 
01/04 > 25/04 
SR5 
 
De films van Philippe Decrauzat (1974) trekken de contouren van de wording van het 
bewegende beeld en de projectietoestellen. Ze zitten vol verwijzingen naar de geschiedenis 
van het modernisme en de perceptietheorieën die de kunstenaar opnieuw inschrijft in een 
filmisch paradigma. Decrauzat zet de traditie van de experimentele methodologie, een 
erfstuk uit het einde van de 19de eeuw, verder en staat stil bij de perceptiemechanismen. Hij 
zoomt daarvoor in op de manier waarop ze technologisch opnieuw gebruikt worden. Hij 
maakt van zijn medium en de intrinsieke eigenschappen ervan het onderwerp van zijn 
experimenten. In zijn films werkt hij met de formele en conceptuele taal van de structurele 
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film, waarvan hij de effecten en betekenis ruimtelijk opnieuw lijkt op te voeren. Met Gradient 
(2021), een film gemaakt voor deze tentoonstelling in KANAL – Centre Pompidou, eigent 
Decrauzat zich een film uit de filmgeschiedenis toe, die van doorslaggevend belang is 
geweest: L’Aurore van de Duitse cineast Friedrich Wilhelm Murnau, een film uit 1927. De hele 
‘hermontage’ wordt overgelaten aan een algoritme. De kunstenaar komt daarmee met een 
ongeziene organisatie van het bronwerk. Deze nieuwe opbouw volgens de progressieve 
gradaties van wit – van het donkerste naar het lichtste beeld – lijkt tijdens de projectie zelf 
aan te knopen bij de natuurlijke beweging van het licht, dat in de originele film als een 
narratief principe is opgevat. Elk beeld krijgt, los van zijn narratieve waarde, een nieuwe plaats 
in een afloop die de waarden van lichtsterkte volgen. Licht is onlosmakelijk verbonden met 
de technieken voor analoge reproductie, maar wordt hier gezien door het digitale 
vergrootglas in de continuïteit van een elektriciteitsstroom, die zich vrijmaakt van de 
beperkingen van tijd en ruimte. Voor mediatheoreticus Friedrich Kittler is de uitvinding van 
de microprocessor de laatste schriftelijke daad en het einde van de geschiedenis. Wanneer 
de toeschouwer geconfronteerd wordt met de verschillende intensiteiten, wordt hij 
gestimuleerd om de continue transitie te ervaren die door alle staten en alle divisies van het 
lichtspectrum loopt. 
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4.04. OPENINGSWEEKEND 
 
24/09/2020 
11.00: John M Armleder, Event and Exhibit (1967), Performance (SR0) 
11.00: Charlemagne Palestine, “””"Charleworldsss Creatorsss Carillonnn””””” (SR0) 
15h30: David Helbich, Echo Ovations : Shouting, Performance (in het hele gebouw) 
16.00: John M Armleder in conversatie met Mai-Thu Perret en Bernard Blistène  

Tea time ♯1 (SR1) 
17.30 > 18.30: Isabelle Cornaro in conversatie met Jonathan Pouthier, Talk (SR1) 
19.00 > 19.30: Charlemagne Palestine, Eric Thielemans, Oren Ambarchi, concert (SR2) 
20.00 >22.00: Stéphane Armleder & DJ Gold,DJ Set (SR0) 
 
25/09/2020 
11.00: Meet Stéphane Barbier Bouvet, Talk (SR0) 
15.30: David Helbich, Echo Ovations : Shouting, Performance (in het hele gebouw) 
16.00: John M Armleder in conversatie met Rectangle (Aline Melaet, Pierre-Pol Lecouturier 

et Xavier Pauwels), Tea time ♯2 (SR1) 
17.30 > 19.30: Ecart : collectiviteit/connectiviteit met Yann Chateigné, Elisabeth Jobin en 
Dan  Solbach, conferentie (SR) 
20.00 > 22.00 : ZETA LYS & MIKA OKI, Dj-set -Concert (SR1) 
 
26/09/2020 
11.00 > 12.30: Breakfast session 1 – Library Architecture met Luigi Failla, Krist 

Biebauw (CIVA), conferentie (SR1-Bibliotheek) 
14.00 > 17.00: ‘Le bon conseil’ avec Les Conseillers (SR1-Drukkerij) 
14.00 >18.00: Echo / Ecart, studenten ENSAV/La Cambre, Performance (in het hele 
gebouw) 
18.00 > 22.00: Making Playlists is the Highest Form of Art -Les artistes de l’exposition 

passent des disques, (SR0) 
 
27/09/2020 
11.00>12.30: Breakfast session 2 – Museum Architecture with Stephen Bates & Launch A+ 

Magazine (CIVA), Conférence (SR1-Bibliothèque) 
11.00: Sprookjeswandeling met Jérôme Michez, bezoek voor 3>5j. (in het hele gebouw)  
13.00 > 14.00:  Maniac Maison Live, Concert (SR0) 
14.00 >18.00: Echo / Ecart, studenten ENSAV/La Cambre, performance, (in het hele 
gebouw) 
17.00 > Charlemagne Palestine, “””"Charleworldsss Creatorsss Carillonnn””””” (SR0) 
18.00 : Final event, Performance, SR0  
 
Doorlopend 
David Helbich, Scores for the Body, the Building and the Soul 
Tim Etchells, Safety Measures 
Eric Vanuytven, Scar the Car  
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4.05. ROOM SHOWS (THEMAWEEKENDS) 
 
ROOM SHOW #1: SILENT ROOM 
John M Armleder, John Cage, Manon de Boer, Olga de Soto, Bryana Fritz, David Helbich, 
Stephen O’Malley, Jérôme Posperger & Steph Wunderbar & Kris Verdonck 
 
15/10 
19.00 > 20.00: Lecture on Nothing / John Cage door Bryana Fritz (SR1) 
20.00 > 22.00: Mostly Silent Music (SR2) 
  
16/10 
20.00 > 22.00: Stephen O’Malley (SR2) 
  
17/10 
14.00 > 17.00: Silent Disco (SR3) 
15.00 > 15.30: IN / Kris Verdonck (SR0) 
17.00 > 18.00: Silence, we meditate (SR3) 
17.30 > 18.00: IN / Kris Verdonck (SR0) 
18.00 > 19.00: Paper Lane / Olga de Soto (SR2) 
  
18/10 
15.00 > 15.30: IN / Kris Verdonck (SR0) 
15.30 > 17.00: Echo Ovantions: Human Delays From Inner Space / David Helbich (SR2) 
17.30 > 18.00: IN / Kris Verdonck (SR0) 
  
Doorlopend over de vier dagen: Zen for Film / Nam Jun Paik (SR5), Tribute to John Cage / 
Nam Jun Paik (SR0) 
 
In 1981, in St Gall in Zwitserland, organiseerde John M Armleder een eendaags muziekproject 
met als titel Mostly Silent Music. Op het programma stonden een reeks muziekstukken zonder 
geluid die door de kunstenaar werden geherinterpreteerd en waarbij de toeschouwers tot 
acteurs werden gebombardeerd. Het ging daarbij, onder andere, om het stiltestuk 4’33 van 
John Cage, Audience door Ben Vautier, dadaïstische experimenten en de meditaties van La 
Monte Young. Meer dan 30 jaar later wil KANAL - Centre Pompidou dit historische evenement 
nieuw leven inblazen.  
 
De show ligt in het verlengde van de op de tweede verdieping van de Showroom opgezette 
tentoonstelling None of the Above, een zintuiglijk en conceptueel experiment, waarin de 
werken van een vijftigtal kunstenaars de grenzen van het zichtbare en waarneembare 
doorbreken. In Mostly Silent Music, daarentegen, stelt Armleder een reeks artistieke werken 
voor die door terugtrekking, afwezigheid en het bijna niets worden aangedreven.  
 
Een performance van David Helbich waarbij het geluid binnen in het lichaam van de 
deelnemers wordt afgespeeld, Stephen O'Malley die met trillingen het lichaam van de 
bezoekers doet weerklinken, een film zonder beeld van Nam June Paik en een voorstelling 
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van zintuiglijke isolatie door Kris Verdonck: deze (Mostly) Silent Room biedt een unieke, 
actieve en collectieve ervaring, die ons onderdompelt in het hier en nu.  
 
ROOM SHOW #2: BLUE ROOM 
 
Daniela Bershan, ÆVTARPERFORM - [{“”CIBELLE“”}], Peggy Lee Cooper, Mette Ingvartsen, 
Jean-Paul Lespagnard, Carolee Schneemann & Petra van Brabant, Apolline Vranken 
 
Voorlopig programma 
Doorlopend 3-6/12 
 

- FUSES (1967), Carolee Schneemann  
Film, SR5 

 
- LOYALTY DOESN’T END WITH DEATH, Genesis (Breyer) P-Orridge 

Expo, SR2 
 
3/12 
19.00 > 20.30:  DES BÉGUINAGES À L’ARCHITECTURE FÉMISTE: HABITER HORS LES 
MURS DU GENRE, Apolline Vranken (SR) 
 
SELFDEFRAG, @Ævtarperform [{“CIBELLE”}] – (SR1) 
 
4/12 
16.00 > 19.00: THE BLUE PIECE, Mette Ingvartsen (SR2, SR3, SR4) 
18.30 > 19.30: PERSPECTI.EF.VE, Petra Van Brabandt, gidsbezoek (SR2) 
 
5/12 
11.00 > 12.00: UNIQUE EN SON GENRE, Peggy Lee Cooper, Workshop, lezing (SR1) 
14.00 > 17.00: WEIRD LITTLE HUMAN, Jean-Paul Lespagnard, Workshop (8-12jaar) (SR1) 
15.00 > 18.00: THE BLUE PIECE, Mette Ingvartsen (SR2, SR3, SR4) 
20.00 – jusqu’au petit matin:  OCEAN, Daniela Bershan, Performance, ritueel (SR1) 
  
6/12 
11.00 > 12.00: UNIQUE EN SON GENRE, Peggy Lee Cooper, Workshop, lezing (SR1) 
14.00 > 17.00: WEIRD LITTLE HUMAN, Jean-Paul Lespagnard, Workshop (8-12jaar) (SR1) 
15.00 > 18.00: THE BLUE PIECE, Mette Ingvartsen (SR2, SR3, SR4) 
 
“We worden voortdurend omgeven door seksueel getinte beelden. Alle soorten media 
(reclame, internet, bioscoop, magazines) draaien tegenwoordig rond intimiteit en het 
erogene. Vlees, lichaamsvloeistoffen, huid, borsten en billen horen niet langer enkel thuis in 
de schaduw in de vroege uurtjes, maar behoren tot onze dagelijkse indrukken. De stimulering 
van onze lichamelijke verlangens kan niet langer worden uitgeschakeld. Genot is 
tegenwoordig een must. The Blue Piece is een museumadaptatie voor twee dansers van to 
come, een ouder werk voor vijf performers, geproduceerd door Mette Ingvartsen in 2005.” 
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Zo stelde Mette Ingvartsen The Blue Piece voor, een werk dat centraal staat in de constellatie 
van Blue Room, het tweede themaprogramma in het kader van It Never Ends. Blue Room 
houdt zich bezig met vragen rond lichaamspolitiek, seksualiteit en gender, technologie en 
media. Deze Room Show ontplooit zich gedurende vier dagen in de tijd en ruimte van de 
Showroom als live uitbreiding van de tentoonstelling. 
 
De titel verwijst naar de term 'blue movie', een Engels eufemisme voor een pornografische 
film. Op het programma staat dan ook het meesterwerk Fuses (1967), een film van Carolee 
Schneemann (1939 – 2019), die als feministisch manifesto het intieme leven en de seksuele 
gevoelens van de Amerikaanse artieste weergeeft met haar partner, de Amerikaanse 
componist James Tenney. Het meesterwerk is niet alleen een politieke film, waarbij 
Schneemann zelf de camera vasthoudt en het verhaal vanuit een persoonlijk, vrouwelijk 
oogpunt vertelt, maar ook een bewegend visueel gedicht, een explosie van licht, lichamen 
en kleuren.  
 
Het programma wordt o.a. omkaderd door een rondleiding met filosofe Petra van Brabandt. 
Vanuit een feministische lezing van de kunstgeschiedenis en haar instellingen neemt ze de 
bezoeker mee langs het werk van Carolee Schneemann en Genesis P-Orridge. De mini-expo 
rond het werk van P-Orridge werd samengesteld door John M Armleder op basis van zijn 
archieven en documenteert 50 jaar correspondentie met de radicale, subversieve en 
controversiële Engelse artieste die zowel haar lichaam als haar identiteit en gender gebruikte 
voor een radicale afwijzing van de sociale normen. 
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5. BIOGRAFIE JOHN M ARMLEDER 

Nadat hij zich had ondergedompeld in de alternatieve Fluxusbeweging, stelt John M 
Armleder vanaf begin jaren ’80 de abstractie en het moderniteitsidee in vraag door middel 
van de toe-eigening en het citaat. Verder dan tekening, performance en schilderij, heeft John 
M Armleder in zijn installatie een veelzijdige praktijk ontwikkeld waar gevonden voorwerpen 
gemixt worden met abstracte geometrische en monochrome schilderijen. Zijn ‘Furniture 
Sculpture’ bekritiseert het stijlidee en werpt tevens een ironische en afstandelijke blik op het 
academisme van de abstractie. 

Voor John M Armleder in 1969 Ecart oprichtte, nam hij deel aan verschillende activiteiten – 
zowel sportieve als openluchtactiviteiten, met de groep Luc Bois – die niet onmiddellijk 
gelinkt konden worden aan wat we gewoonlijk als kunst beschouwen. In werkelijkheid zal deze 
groep aan de basis liggen van de collectieve creaties van Ecart: tekeningen en collages met 
meerdere handen, die gelinkt worden aan de praktijk van ‘Mail Art‘. In hetzelfde jaar 
organiseren John M Armleder en Patrick Lucchini samen met enkele anderen het eerste 
festival van de groep Ecart: ‘L’Ecart Happening Festival’. Vertrekkend vanuit zeer eenvoudige 
regels voerden de ‘acteurs’ tijdelijke acties uit, waarbij ze soms het publiek betrokken en 
daardoor oncontroleerbare, wanordelijke en turbulente voorstellingen creëerden. Dit type 
manifestaties had meer van een ‘Happening’ waar John Cage, Georges Maciunas en Allan 
Kaptrow meer aan de basis van lagen, dan van een ‘Event’, uitgevonden door George Brecht. 
Later zal John M Armleder nochtans verschillende van deze ‘Events’, zeer korte acties die 
lijken op muziekstukken, uitvoeren. G. Brecht wou eigenlijk “muziek creëren die niet enkel 
voor de oren was bestemd. Muziek is niet enkel wat we horen, maar alles wat gebeurt (1).” 
En zo geeft G. Brecht, in het spoor van John Cage, de voorkeur aan een vorm die zowel 
auditief als visueel is. 

Volgens de indicaties die G. Brecht op kleine kaartjes in een doosje geschreven had – “Walter 
Yam” (1963) -, kiest Armleder er bijvoorbeeld voor om de viool en de piano van “Solo for 
Violin Cello or Contrabass, polishing” (G. Brecht, 1962) uit te wissen, of om een vaas met 
enkele tulpen te tonen aan het publiek voor “Piano Piece, a Vase of Flowers on (to) a piano” 
(G. Brecht, 1962). 

Door hun bescheidenheid en eenvoud refereren deze acties aan deeltjes van het leven. De 
kunst identificeert zich met het leven door de radicaliteit van het concept en het lachen om 
het resultaat. Volgens Dick Higgins is deze resolutie van tweedeling tussen kunst en leven 
een van de negen criteria (2) die Fluxus kenmerken. Deze opvatting van kunst “dat is het 
leven”, waar alles wordt beschouwd aan de hand van gelijkwaardigheidsrelaties, heeft het 
volledige werk van John M Armleder beïnvloed. 
 
In zijn eerste tekeningen neemt hij afstand van het kunstwerk. Hij beschouwt een werk niet 
als een uniek en ondeelbaar object. De ene tekening heeft niet meer waarde dan de andere 
en kan gereproduceerd en hergebruikt worden in de volgende. John M Armleder zal het 
principe van homologie niet alleen op zijn eigen werken toepassen, maar ook op die van 
andere kunstenaars, zoals hij het zelf zegt: “Vroeger dacht ik dat de aard van het project de 
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realisatietechniek bepaalde, bijvoorbeeld een tekening of een performance konden enkel 
uitgevoerd worden in de vorm van respectievelijk tekeningen of performances. Vandaag ben 
ik op het punt gekomen om deze logica te ontkennen door objecten te maken over 
schilderprojecten of tekeningen over omgevingsprojecten. Ik zie geen enkel belangrijk 
verschil tussen deze producties en, in het extreme, tussen die van andere artiesten en van 
mezelf (3)”. Steeds in dezelfde logica van gelijkwaardigheid zal John Armleder de vrijheid 
nemen in tekeningen, schilderijen en ‘Furniture Sculpture’, niet om te citeren of te plagiëren, 
maar om te schilderen op de wijze van, in dit geval Casimir Malevitch, El Lissitsky, Piet 
Mondriaan en Théo van Doesburg. 
 
John M Armleder definieert zich trouwens zelf met een zekere ironie als een soort 
paraconstructivist of suprematist. Natuurlijk beperkt zijn referentiecorpus zich niet enkel tot 
de Russische avant-gardisten en De Stijl, hij breidt deze ook uit naar de abstracte schilders 
zoals Helmut Federle, Blinky Palermo, Olivier Mosset en Francis Picabia. John Armleder heeft 
geen voorkeursstijl, hij werkt meer door toevoeging en naast elkaar plaatsen. De enkele 
tentoonstellingen die hij heeft georganiseerd, zijn daar de directe getuige van. Zowel de ‘Teu-
gum Show’ in het Centre D’art Contemporain (Genève, 1981), waar tegelijk de werken van H. 
Federle, Manon, O. Mosset, Salomé, een New Wave graffiti en een Jean Fautrier getoond 
werden, als ‘Peintures Abstraites’ in de rue Plantamour  (Genève, 1986) met Lucio Fontana, 
Sol LeWitt, Robert Mangold, Mario Merz, Gerwald Rockenschaub, Robert Ryman, alsook 
‘Peinture’ (1993) in de Galerie Art & Public, die verschillende jonge abstracte schilders uit 
Genève samenbracht. Deze confrontaties zorgden dat John M Armleder kon aantonen dat er 
naast de verschillende benaderingen, kritische analyses en opeenvolgende bewegingen, niet 
noodzakelijkerwijs tegenstrijdige en hiërarchische relaties tussen werken bestonden. Zonder 
cynisme en met veel respect vervoegt John M Armleder in deze lezing van de schilderkunst 
de letterlijkheid die Fluxus zo dierbaar was. Bovendien getuigt ‘Peintures Abstraites’ van de 
smeltkroes waaruit John M Armleder zijn formele woordenschat putte die hij in zijn 
schilderijen gebruikte. 
 
Eerder dan referenties zonder meer over te nemen, bevrijdt John M Armleder ze van hun 
classicisme door ze te “herdimensioneren”. De formaten zijn vaak kleiner en horizontaal. Hij 
kiest veeleer meer ‘pop’ en ironische tinten zoals felroos, zuurgroen of lichtblauw dan de 
primaire modernistische kleuren. Als hij punten gebruikt plaatst hij ze ‘all over’, waardoor ze 
veranderen in decoratieve patronen (bolletjes). Op bepaalde werken zijn de bolletjes zilver of 
goud en herinneren ze ons aan de voorkeur van Warhol voor die kleuren. Enerzijds maken ze 
het mogelijk om afstand te nemen door het onpersoonlijke van het materiaal. Anderzijds geeft 
hun glans ook een bepaalde decoratieve waarde. 
 
De wil om het kunstwerk doorheen het decoratieve en de afstand te banaliseren door het 
citeren komt het best tot uitdrukking in de ‘Furniture Sculpture’, waarvan de eerste nummers 
gemaakt werden in 1979. 

Door objecten eenvoudig te verplaatsen, laat John M Armleder de Fluxushouding kruisen 
met zijn repertoire van abstracte vormen. De « FS 45 » (1983) bestaat bijvoorbeeld uit een 
kapstoel waarvan de missende spiegel vervangen werd door een constructivistisch schilderij. 
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Van het schilderij werden de traditionele diagonalen ironisch hertekend door de gekantelde 
positie van het meubel. Hierover geeft John M Armleder met een bepaalde gloed toe: “Ik 
weet immers niet of het schilderij niet Fluxus is en het object constructivistisch, dat hangt af 
van stijlconventies. Men mag niet vergeten dat de meeste constructivisten geladen zijn met 
mystiek elan en dat we binnen Fluxus een zeer strakke formele en conceptuele 
vastberadenheid ontdekken (4).” Zo slaagt John M Armleder er in om het sublieme van een 
abstract schilderij te koppelen aan de rigoureuze eenvoud van Fluxus. 

Deze opening zorgt dat hij kan ontsnappen aan het dogmatisme van het abstracte en ook 
aan het modefenomeen. We denken natuurlijk aan de Neo-Geo beweging van eind jaren ’80, 
waaraan hij een tijdje gekoppeld werd. De moeilijkheid bestond erin om zich niet te laten 
meeslepen door deze beweging. Net als O. Mosset moest John Armleder zich positioneren 
tegenover deze nieuwe bevlieging voor het abstracte. We onthouden van een van hun 
gesprekken de opmerking van John Armleder: “Het permanente re-focussen dat de ‘scene’ 
met zich meebrengt is eerder goed en verhindert om uiteindelijk te academiseren. De 
ongecompliceerde herlezing van het modernisme en het achterlaten van een deugdzaam 
moralisme, gedrenkt in academisch erfgoed, maken het mogelijk om de situatie effectief, en 
ondanks het cynisch realisme, met meer optimisme te beoordelen (5)”. Het antwoord van 
John M Armleder is eigenlijk veelzeggend voor deze steeds afwijkende houding,  die we 
terugvinden in de keuzes van ‘Furniture’, waar een goede burgerlijke smaak de Californische 
kitsch, de Bidermeier de jaren vijftig en het gerecycleerde het gloednieuwe opvolgt. 

Deze meubelen waren eerst metaforen voor de schilderijen en het kader – misschien een 
knipoog naar Support / Surface – maar worden meestal gecombineerd met schilderkunst of 
maken er een directe allusie op. ‘FS 181’ (1988), bestaande uit een gordijn van veelkleurige 
plastic linten die vastzitten tussen twee koperen plinten, doet ons denken aan een Morris 
Louis, een Ross Bleckner, een Jésus Rafael Soto, of eenvoudigweg een tafelzeil in een gouden 
kader, zoals John M Armleder ons preciseert. Een reeks referenties gemengd met het 
belachelijk maken van de materialen en het uitzicht van een geknutseld geheel. (6)  ‘FS 189’ 
(1988) daarentegen associeert een geel horizontaal canvas, omlijst door twee verticale paarse 
strepen, met een reeks oefeningen. Het doek is de achtergrond voor het instrument. Er 
ontstaat een sterk contrast tussen de rust, de zachtheid van het monochrome en de dynamiek 
van de vlakken die in verschillende richtingen opengaan, waarvan het zeer dichte zwart 
contrasteert met de lichte kleuren van de verf. We zien dat in een heen-en-weerspel sommige 
FS eenvoudig ‘kant-en-klaar’ zijn en andere kunnen worden gedefinieerd als “ondersteunde” 
schilderijen. In werkelijkheid bieden de FS een oneindige reeks formele mogelijkheden tussen 
contrast en evenwicht, toe-eigening en kritiek, speelsheid en voorbedachte rade. John M 
Armleder speelt ook een subtiel spel van ontwijken tussen het noodzakelijke en het relatieve, 
stijl en non-stijl, engagement en zelfkritiek. 
 
Om nog wat meer aan zichzelf te ontsnappen, vond hij na het surrealisme, Marcel Duchamp 
en John Cage, deze bereidheid om de dingen aan het toeval over te laten. Bij de reeks 
‘Coulures’ giet John M Armleder de kleuren direct uit de verfblikken op het licht hellende 
doek. Het resultaat sluit het citaat natuurlijk niet uit en John M Armleder herinnert ons graag 
aan de discretie en elegantie van Larry Poons. Hij vergeet ook niet, zoals Laszlo Moholy-Nagy 
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en Andy Warhol, dat anderen ons de beste manier bieden om aan onszelf te ontsnappen en 
dat het niet ongewoon is dat de keuze van ‘Furniture’, kleuren en patronen van sommige 
schilderijen door anderen wordt gemaakt. (7). John M Armleders heldere blik en zijn 
verlangen om toeschouwer te zijn, laat ons een terughoudendheid en een verwijdering 
ontdekken die hem de vrijheid geeft om te spelen met de puurheid van het minimalisme, de 
betovering en de luxe van het ornamentalisme en met de poëtische lichtheid van een stoel 
boven in een boom (‘FS 87b’, 1985). 

John M Armleder is geboren in 1948 in Genève waar hij woont. 

Véronique Bacchetta 

 

(1) Entretien d’Irmeline Lebeer avec George Brecht, Cologne, mars 1973 : « Les silences de George 
Brecht », inCatalogue « Octobre des Arts », Lyon, 1986, p. 5. (2) « Internationalism, experimentalism, iconoclasm, 
intermedia the resolution of the art/life dichotomy, implicativeness, play or gags, ephemerarity, specificity.» Dick 
Higgins, « Fluxus : Theory and Reception », archiv Sohm, Staatsgalerie Stuttgart, in « In the spirit of Fluxus », 
Walker Art Center, Minneapolis, 1993. (3) Texte de John M Armleder, « John M Armleder », in « le Dessin Suisse 
1970-1980 », Musée Rath, Genève, 1982, p. 64. (4) John M Armleder, « Furniture Sculpture, 1980-1990 », Musée 
Rath, Genève 1990, p. 28. (5) « Conversation entre J.M Armleder et O. Mosset (1986) », in « John M Armleder, 
Helmut Federle, Olivier Mosset, écrits et entetiens », Musée de Peinture et de Sculpture, Maison de la Culture et 
de la Communication, Grenoble, Saint-Etienne 1987, p. 262. (6) In « John M Armleder, furniture sculpture ; 1980-
1990 », Musée Rath, Genève, 1990, p. 25. (7) On peut se rappeler les tableaux de L. Moholy-Nagy commandés 
par téléphone à une entreprise d’enseignes émaillées. S’il gardait le choix des couleurs, il évitait par ce moyen la 
« touche personnelle » et refusait ainsi de privilégier l’aspect individuel de l’œuvre d’art. Voir à ce sujet : Laszlo 
Moholy-Nagy, « The New Vision », New York, Wittenborn and Co, 1928. 

Deze biografie is afkomstig van de website van Musée d’Art Moderne et Contemporain de 
Genève. 

@ MUSÉE D’ART MODERNE ET CONTEMPORAIN DE GENEVE – MAMCO GENEVE 
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6. PROGRAMMATIE CONVERSATIES, MUZIEK & PERFORMING ARTS 

 
6.01. CONVERSATIES 

 
JOHN M ARMLEDER, BERNARD BLISTÈNE en MAI-THU PERRET 
TEA TIME #1 
24/09 – 16.00 
 
Tea Time #1: John M Armleder gaat in gesprek met Bernard Blistène en Mai-Thu Perret 
 
Bevriende artiesten die over hun kunst praten, een theetje erbij, het publiek bij het gesprek 
betrekken, kunst en het dagelijks bestaan samenbrengen … Al sinds de jaren 60 ziet John M 
Armleder zijn werk, de tentoonstellingen en evenementen die hij organiseert vaak als 
ontmoetingen. Enerzijds vormt het artistieke werk het onderwerp van een esthetische 
ervaring, anderzijds leidt het tot een gesprek, de kans om ideeën uit te wisselen. Tijdens de 
openingsdagen van It Never Ends zal Armleder daarom rond theetijd en voor een publiek 
met zijn gasten converseren: kunstenaars, curators en curatrices, vrienden en vriendinnen of 
kennissen … De eerste genodigden zijn Mai-Thu Perret, de kunstenares uit Genève die 
deelneemt aan de tentoonstelling, en Bernard Blistène, Directeur van het Nationaal Museum 
voor Moderne Kunst in Parijs en algemene tentoonstellingscommissaris. 
 
 
JOHN M ARMLEDER & RECTANGLE 
TEA TIME #2 
25/09 - 16.00 
 
Tea Time ♯2: John M Armleder gaat in gesprek met Rectangle (Aline Melaet, Pierre-Pol 
Lecouturier en Xavier Pauwels) 
 
Rectangle, het onafhankelijke kunstencentrum in Brussel, onderzoekt sinds 2012 nieuwe 
manieren om kunst te tonen en te ervaren. Zo heeft het collectief een aantal tentoonstellingen 
opgezet waarmee het bekendheid verwierf, namelijk door een reclamebord in een wijk in 
Sint-Gillis tot hun tentoonstellingsruimte te transformeren. Parallel aan It Never Ends heeft 
Rectangle John M Armleder uitgenodigd om een tentoonstelling op te zetten in de publieke 
ruimte, die door de kunstenaar "Isocèle" werd gedoopt. Gesprek tussen Armleder en Aline 
Melaet, Pierre-Pol Lecouturier en Xavier Pauwels, curators van Rectangle, over thema’s zoals 
kunstenaarsgroepen en onafhankelijkheid, kunst en reclame, samenwerking en de sociale 
ruimte … 
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6.02. MUZIEK 
 
CHARLEMAGNE PALESTINE / OREN AMBARCHI / MAI THIELEMANS 
CONCERT 
24/09 – 19.00 
 
In oktober 2013 liepen Charlemagne Palestine en Eric Thielemans elkaar tegen het lijf tijdens 
een residentie georganiseerd door de Ateliers Claus, waarbij ook de Fin Mika Vainio (1963 – 
2017) van het legendarische elektro-duo Pan Sonic aanwezig was. De muziek die tijdens die 
vierdaagse gecomponeerd werd en sindsdien is uitgebracht bij het label Godbear van 
Charlemagne Palestine, vormt de basis van deze voorstelling, waarin Palestine en Thielemans 
begeleid worden door de gitarist Oren Ambarchi. 
  
Charlemagne Palestine is een artiest, performer, componist en muzikant afkomstig uit New 
York. Hij leefde en werkte in Californië en Zwitserland en woont vandaag in Brussel. 
  
Hij is niet in een bepaald hokje onder te brengen en is nooit gestopt met zichzelf te 
vernieuwen. Hij stond dicht bij Fluxus, bij Tony Conrad, La Monte Young en Terry Riley, bij 
Morton Subotnick of nog bij Laurie Anderson of Sonic Youth. Zijn optredens waarbij hij 
elektronische of akoestische instrumenten gebruikt, zijn beklijvend. Zijn sjamanistische en 
rituele acts, zijn meeslepende, vreemde en obsessionele installaties maken van hem een van 
de meest bijzondere figuren van onze tijd. 
  
Oren Ambarchi daarentegen is een productief componist en multi-instrumentalist. Sinds de 
jaren 90 heeft hij, wars van de esthetische grenzen en muzikale genres, o.m. gewerkt met 
Alvin Lucier, Keiji Haino, Jim O’Rourke en Ricardo Villalobos. Eric Thielemans, een klassiek 
geschoold drummer, houdt zich bezig met iets tussen jazz en vrije improvisatie, veeleisende 
muzikale projecten en ontmoetingen met wetenschappers en ook schrijvers. 
  
Een originele ontmoeting die krachtig en explosief belooft te worden, in de bar van de 
Showroom. Wordt gevolgd door de presentatie en de lancering van het gloednieuwe album 
van dit trio. 
 
THE GENEVAN HEATHEN AKA STÉPHANE ARMLEDER "WRWTFWW" 
DJ-set 
24/09 – 20.00 
 
Stéphane Armleder is de zoon van de beroemde artiest John M Armleder, ook gekend onder 
de pseudoniemen ‘de Alpenflage’ en ‘The Genevan Heathen’, maar het vaakst simpelweg 
voorgesteld als ‘de Zwitserse koning van de nacht’. 
  
Onvermoeibare apostel van de elektronische en de underground-muziek, niet alleen de 
Zwitserse trouwens. Hij werkte ook samen met Soul Clap en Genesis P-Orridge, de 
legendarische frontman van de bands Throbbing Gristle et Psychic TV. Naast het zorgen voor 
sfeer en voor de uitbreiding van zijn adressenboekje, lanceerde hij in het begin van de jaren 
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2000 samen met zijn vader het ongewone platenlabel Villa Magica, dat volledig gewijd was 
aan nieuwe versies van allerhande kerstliedjes. 
  
Ander opgemerkt en opmerkelijk project: het label We Release Whatever The Fuck We Want 
Records, erg populair vanwege de democratische heruitgaves van oude cultalbums die lange 
tijd onvindbaar en dus onbetaalbaar waren, zoals Qui Etes Vous Polly Maggoo? van Michel 
Legrand en Through The Looking Glass, het minimalistische ambient-meesterwerk van Midori 
Takada. Wie Stéphane Armleder volgt op Instagram, kent verder ook zijn nooit ontkende 
passie voor Sylvester Stallone, Arnold Schwarzenegger en Aldo Maccione. 
 
MIKA OKI & ZETA LYS 
DJset 
25/09 – 20.00 
 
ZETA LYS 
Aan deze Nederlandse artieste, die in Brussel woont, hebben we Oskari op The Word Radio 
te danken. Een ambient show, maar zonder echte restricties en altijd op zoek naar de nieuwste 
pareltjes. Op heel wat festivals (Listen, Out Loud, Dekmantel, Garage Noord ...) brengt ze 
met haar opzwepende sets de massa in beweging . 
 
MIKA OKI 
Beeldhouwen en elektro-akoestische muziek bestuderen leerden haar hoe belangrijk textuur 
en werken met geluidsmateriaal zijn. Haar liefde voor de zware bass van rauwe grime en bij 
voorkeur donkere techno combineert ze met een specialistische artistieke background. Het 
resultaat is een even intrigerende als doeltreffende immersieve ervaring. 
 
MANIAC MAISON 
�������	 
Concert 
27/09 – 13.00 
 
‘Maniac Maison’ is het nieuwe muziekspeelterrein van 3 muzikanten uit Brussel: Shoko 
Igarashi, Casimir Liberski en Lucien Fraipont. Voor hun eerste album, dat in 2021 wordt 
verwacht, ging het trio grasduinen in de vergeten krochten van hun harde schijven, op zoek 
naar verslavende en ongeremde elektronische pareltjes, die ze vervolgens in een nieuw jasje 
stopten. Je hoort zowel verwijzingen naar de wereld van Yellow Magic Orchestra als naar het 
lokale Telex-erfgoed en hun respectievelijke zijprojecten (Casimir Liberski Trio, Robbing 
Millions, Aksak Maboul, Shoko Igarashi ...). Hun heel melodische elektronische muziek is 
opgebouwd rond rijke harmonieën, springerige melodieën en verkennende ritmes. De 
verscheidenheid van hun persoonlijke projecten komt samen in een elektronische 
caleidoscoop 2.0 die de hersenen prikkelt en de bliepjes van hun dagelijkse leven vastlegt. 
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CHARLEMAGNE PALESTINE  
CHARLEMAGNE PALESTINE, ITTTTTTTTT NNNEVERRRR EEENDDDDSSSSSSSS !!!!!!!!! 
27/09  
 
Deze cultfiguur uit de internationale artistieke en muzikale wereld valt buiten elke categorie. 
Zijn meeslepende, bezeten, fascinerende installaties kunnen niet los worden gezien van zijn 
vreemde en bevreemdende performances, rituelen bijna, of zijn repetitieve, hypnotische en 
visionaire muziek.  
 
Hij is afkomstig uit New York, waar hij kunstenaars van de Fluxusbeweging ontmoette zoals 
Tony Conrad, La Monte Young of Terry Riley. In het Californië van 1970 krijgen zijn 
elektronische experimenten meer diepgang, mede dankzij Morton Subotnick, de componist 
die als eerste modulaire synthesizers gebruikte.  
 
Palestine is goed bevriend met John M Armleder, die hij in de jaren 70 ontmoette toen hij in 
Genève woonde, en werkte vervolgens samen met de meest uiteenlopende karakters, 
waaronder Laurie Anderson, Sonic Youth en Pan Sonic. Ook vandaag, nu hij in Brussel woont, 
blijft hij op zoek naar vernieuwing. Zijn experimentele kunst en open totaalaanpak maken van 
hem, zoals hij het zelf zegt, een “360° kunstenaar”. 
 
In het kader van It Never Ends neemt Palestine zeven maand lang een deel van het gelijkvloers 
van de Showroom in, met een performatieve en collectieve installatie: een monumentale 
beiaard die de kunstenaar in een enorme sculptuur heeft getransformeerd, ergens tussen 
mystiek object en futuristisch instrument in.  
 
De beiaard wordt bespeeld door Palestine, maar ook andere muzikanten (m/v/x) en luidt in 
september de opening van de tentoonstelling in. Zolang It Never Ends loopt, treedt de 
kunstenaar regelmatig op om bezoekers de unieke mogelijkheden van dit atypische 
instrument dat hem zo nauw aan het hart ligt, te laten ervaren. Voor Palestine betekent dit 
ook een terugkeer naar het verleden: begin jaren 60 was hij immers beiaardier in een kerk in 
Manhattan en het was precies hier dat zijn eerste geluidsexperimenten, die zich toen al op 
het kruispunt van de rite en avant-garde bevonden, weerklonken. 
 
BÀÀN 
Concert  
04/10 – 17u00 
 
Mysterie eindelijk ontrafeld: achter deze cryptische naam schuilt een duo van nationale 
muzikale toppers: Pascal N. Paulus, alias Paulson, aan de synthesizer en Jean-Philippe De 
Gheest aan de drums. De eerste is multi-instrumentalist en vroeger producer van Mélanie De 
Biasio, La Jerôme, Kris Dane, enzovoort. De tweede werkt al jaren samen met de Amerikaan 
Mark Lanegan, die stonerrock zingt, en speelt ook bij Piloot, een duo dat experimentele en 
groovy improvisaties brengt. De twee Brusselaars performen al samen sinds 2016 en hebben 
drie albums op hun actief staan (het volgende wordt in 2021 gereleased). 
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Ze brengen vooral instrumentale muziek, die uitweidt in lange contemplatieve passages, maar 
ook de spanning opbouwt. Ze maken ook uitstapjes naar ambient dub en schommelen tussen 
psyche, jazz, drones, soundscapes, enzovoort. Gewoon mooie en onweerstaanbare 
uitnodigingen om mee te gaan op een innerlijke en kosmische reis. 
 
JORAM FEITSMA 
Concert 
08/10 – 20u00 
 
In zijn vroege jeugd is hij sterk beïnvloed door de hedendaagse Italiaanse componist 
Ludovico Einaudi, die zichzelf klasseert onder de noemer minimalistisch en easy listening. 
Ook Joram Feitsma ging neoklassieke pianostukken componeren. Wat tot dan een hobby 
was, wordt in 2018 een tweede job voor de dertiger uit Utrecht, wanneer hij geregeld 
concerten gaat geven in het Muzieklokaal, een zaal in zijn geboortestad die de klassieke kaart 
trekt. Niet veel later tekent hij bij Bigamo, de experimentele onderafdeling van Innervisions, 
het elektrolabel uit Berlijn. In 2019 volgt een eerste album, Under. Feitsma speelt in Parijs, 
maar ook in Berlijn en op het festival Sacred Ground. Hij komt met ‘meubelmuziek’, om het 
met de woorden van Erik Satie te zeggen, melancholische ambient, pianostukken die zowel 
minimalistisch als elektro-akoestisch zijn, maar vooral willen beroeren. Het is wel duidelijk, 
Chilly Gonzales en Nils Frahm mogen zich zorgen maken: de opvolging is verzekerd en die is 
even getalenteerd als inventief. 
 
KANAL – CENTRE POMPIDOU & LES ATELIERS CLAUS PRESENTEREN 
STEPHEN O’MALLEY 
Concert 
16/10 – 20u30 
 
In 1998 richten Stephen O Malley en zijn vriend Greg Anderson Sunn O))) op in Seattle. Met 
hun radicale podiumact zijn ze meteen de talk of the town. ‘Het is alsof je naar Indiase raga 
luistert tijdens een aardbeving’, schrijft de New York Times. Het is trage, zware, repetitieve 
muziek, bedoelt om je uit evenwicht te brengen. O Malley neemt zijn rol als sjamaan met een 
knipoog op en zegt dat het maar show is, gewoon wat jongens die zich als monniken van de 
apocalyps verkleden en veel lawaai maken. Maar dat houdt de Amerikaan niet tegen om nog 
meer met geluid te gaan experimenteren. Hij werkt samen met heel wat klinkende namen uit 
de rockwereld en de avant-gardistische scene. O Malley lacht veel en maakt graag grapjes, 
maar zijn zoektocht neemt hij wel ernstig. Zijn mystieke kijk op muziek mag je gerust letterlijk 
nemen. Hij woont nu al een aantal jaar in Parijs en speelt steeds bij verschillende groepen. Zo 
ontwikkelde hij soloperformances waarbij hij het thema van drones met gitaren verder 
verkent, speelt met distorsies en de geluidsmuur, waarachter een hele nieuwe wereld ligt die 
verkend moet worden.  
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NOVA MATERIA 
DJset  
22/10 – 20u00 
 
Dj-set van het Frans-Chileense duo dat zich situeert tussen dansbare elektronische muziek, 
post-punk, psychedelische muziek en dub. Nova Materia, het Frans-Chileense duo dat 
behoort tot Crammed Discs, het meest internationale, Brusselse label, werd bekend door het 
mengen van dansbare elektronische muziek, post-punkinvloeden en geluiden voortgebracht 
door materialen die niet echt gebruikelijk zijn in muziekstudio’s: metalen platen, stalen buizen, 
stenen, kiezeltjes enzovoort. Hun dj-sets ontwikkelen ook een viscerale en tribale kant, waarbij 
ze niet aarzelen om tropische, psychedelische muziek, experimentele dub en buitenaardse 
pop te mengen met de dancebeats van scherpe elektronische muziek. Heerlijk direct en vaak 
feestelijk. 
 
FLUXUS HORROR SHOW + WRWTFWW 
B-Movies + Music 
31/10 20u00 – 04u00 
 
YEK 
MOHAMMAD REZA MORTAZAVI & BURNT FRIEDMAN 
Concert  
05/11 – 19.00 
 
Mohammad Reza Mortazavi werd geboren in Isfahan in Iran en woont al jaren in Berlijn. Hij is 
een van de beste tombakspelers ter wereld. De tombak is een Perzische tamboerijn in de 
vorm van een kelk. Hij beheerst het instrument zo goed dat zijn muziek niet gewoon Perzisch 
wordt genoemd, maar ronduit ‘galactisch’. Naast zijn klassiekere performances met Burnt 
Friedman, een legende in de Duitse wereld van de elektronische muziek, producet hij ook 
geregeld onder de naam Yek. Alweer een mooie gelegenheid om de luisteraar mee te nemen 
voorbij de gekende muzikale einders; op zoek naar eeuwenoude folklore en synthetische 
sferen, oriëntaalse trances en de geestenwereld, elegante virtuositeit en een duivelse 
programmatie. Zowel futuristisch als tijdloos, een uitzonderlijke, betoverende soundclash! 
 
JACQUELINE CAUX 
NEVER STOP, UNE MUSIQUE QUI RÉSISTE / SI JE TE GARDE DANS MES CHEVEUX... / LES 
BAD GIRLS DES MUSIQUES ARABES - DU 8E SIÈCLE À NOS JOURS 
Projections & Talks 
05/11 > 11/11 
 
Curator van muziekfestivals, schrijfster, producer van documentaires, spreekster ... Dit is maar 
een greep uit het intellectuele en esthetische parcours dat aan het einde van de jaren 90 
begon.  
 
Deze samenvatting gaat voorbij aan het belangrijkste: het gulle delen van passie en 
ontdekkingen uit de Parijse elektroscene, een staaltje van volksgezondheid en algemene 
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opvoeding dat in grote mate heeft bijgedragen tot het uitbreiden van het ambientspectrum. 
Samen met haar intussen overleden man Daniel Caux begon ze aanvankelijk met free jazz en 
maakte later de overstap naar minimalistische muziek, koos voor de Arabische wereld, voor 
Arvo Pärt. Sinds een jaar of twintig vinden we haar terug in Detroit, waar ze voor techno heeft 
gekozen. Kortom, voor op het eerste gezicht ontoegankelijke muziek, die eigenlijk heel 
aanstekelijk en warm is en waartussen een aantal bruggen bestaan. Dat zet ze op graag op 
een erudiete manier telkens weer op de voorgrond. Voor we Jacqueline Caux aan het woord 
laten, worden drie van haar films vertoond (Detroit, Bad Girls en Mes Cheveux),. Muzikale 
omlijsting tijdens de pauze.  
 
- Never Stop: une musique qui résiste (2017) 

  
Jacqueline Caux: ‘Ik wilde met deze film de economische, sociale, politieke en muzikale 
achtergrond laten zien bij de stad Detroit, waar de jongen zwarte Amerikaanse muzikanten 
zijn opgegroeid die de technomuziek bedachten. Ik wil laten zien hoe die pioniers naar de 
wereld keken op het moment dat elk van hen, intussen meer dan dertig jaar geleden, besliste 
om zijn eigen label op te richten. Ik wilde ook laten zien dat die labels vandaag nog steeds 
bestaan, ondanks de crisis waarin de platenindustrie zich bevindt. Hoe hebben zij in zo’n 
context hun dromen kunnen verwezenlijken? Hoe kunnen die onafhankelijke labels na drie 
decennia nog steeds zoveel artiesten inspireren, terwijl ook zij te maken krijgen met 
economische en technologische omwentelingen?’ Om een antwoord te kunnen geven op 
deze vragen sprak Jacqueline Caux met Juan Atkins, Derrick May, Carl Craig, Jeff Mills en 
vooral The Electrifying Mojo, de dj met wie alles begon en die nog steeds niet gefilmd wil 
worden. Underground en onverzettelijk! 
  
- De bad girls van de Arabische muziek – van de 8ste eeuw tot vandaag (2020) 

  
Jacqueline Caux: ‘In de Arabische wereld zijn poëzie en muziek al van bij het begin een 
vrouwenzaak, ook al hadden lange tijd alleen slavinnen het recht om tijdens voorstellingen 
voor mannen op te treden, omdat ze openlijk zinspeelden op plezier en sensualiteit! (…) Hoe 
uitten ze zich? Hoe doen ze dat vandaag? Hoe gedroegen hun vaders zich? Welk leven 
leidden ze? In de huidige context, waarin alles kan en alles mag, vind ik echt dat er dringend 
een antwoord gezocht moet worden op deze vragen en dat er op een ‘andere manier’ over 
deze vrouwen - en culturen - gepraat moet worden. Zo wil ik hen een beetje uit de 
vergetelheid halen en iets doen aan het wantrouwen waarmee ze in hun landen van herkomst 
nog steeds te maken krijgen.’ Met de archieven van Oum Kalthoum, Asmahan, Cheikha 
Rimitti, Warda El Djezairia en de aanwezigheid van de Tunesische oedspeelster Yousra 
Dhahbi en de Egyptische rapster Soska. 
  
- Si je te garde dans mes cheveux (2013) 

  
Jacqueline Caux: ‘De titel van deze film verwijst rechtstreeks naar het taboe dat de haren van 
vrouwen zijn in heel wat Arabische landen. Daar moeten vrouwen hun haren bedekken, maar 
alle muzikantes die aan deze film meewerken, weigeren een sluier te dragen. De titel verwijst 
dus naar de erotiek van haar. Deze film is dan ook een manifest, omdat hij het hedendaagse 
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verhaal brengt van rebelse Arabische vrouwen, zangeressen, muzikantes en componistes, 
afkomstig uit de Maghreb en de Machreq. (...) 
 
De film heeft ook een duidelijke politieke dimensie, omdat hij gedraaid is met muzikantes uit 
verschillende landen waar de situatie op dit ogenblik licht ontvlambaar is: Tunesië, Syrië, 
Palestina. (…) Ik wil met deze film ook een inkijkje geven in de extreme diversiteit die er is 
tussen de Arabische culturen. Er wordt steeds vaker gesproken over de verzonnen identiteit 
van de moslim of de Arabier, maar die gaat nogal bruut voorbij aan de complexiteit van deze 
werelden en zelfs religies. Vanuit mijn eigen eclectische, en ik zou zelfs durven zeggen 
extreme, keuze voor deze vier muzikantes en componistes, wil ik deze vooroordelen in vraag 
stellen. ’ 
 
WAED BOUHASSOUN 
Concert 
08.11 – 18u00 
 
Waed Bouhassoun heeft een uniek stemgeluid, waarmee ze een plekje tussen de grote 
namen van de Arabische muziekwereld heeft veroverd. Deze componiste, zangeres en 
oedspeelster kan terugkijken op een schitterende internationale carrière. De gedichten over 
mystieke en profane liefde die Waed Bouhassoun brengt, komen uit het uitgebreide 
repertoire van de pre-islamitische en de Arabisch-Andalusische poëzie. Ze begeleidt zichzelf 
op de oed. Bouhassoun heeft een grote voorliefde voor de Nabatese poëzie die in de 
druzische bergen in het zuiden van Syrië is geschreven. Haar keuze om met dit poëtische 
repertoire te werken is een eerbetoon aan haar roots. De muziek die ze componeert en speelt, 
belichaamt haar onverbrekelijke band met haar geboortegrond en haar familie. 
Waed Bouhassoun heeft ook grote Arabische dichters, zoals de Andalusiër Ibn Zaydoun, 
soefimeester Ibn Arabi en de Syriër Adonis, op muziek gezet. Haar eigen lezing van het 
tragische liefdesverhaal van Qays, ‘Layla en Majnun’, is van een aangrijpende eenvoud. De 
treffende, breekbare schoonheid van haar zang beroert, met name in de muwashshah, het 
klassieke ‘vocale kantwerk’ waarin haar stem prachtig tot zijn recht komt. 
 
THURSTON MOORE 
Concert 
10/11-11/11 
Moeten we Thurston Moore nog voorstellen? De man loopt al 62 jaar op aarde rond, waarvan 
3 decennia bij Sonic Youth (1981-2011), een van de meest invloedrijke indie rockgroepen, die 
sommigen de enige echte erfgenaam van Velvet Underground noemen. Na zijn scheiding 
van Kim Gordon verhuisde hij naar Londen. De Amerikaan is nog steeds gebeten door 
prestigieuze samenwerkingen, ronkende gitaren en muziek die de grens opzoekt tussen 
psychedelische pop en experimentele noise. By The Fire, zijn 4de soloalbum sinds het einde 
van Sonic Youth (zijn zesde in totaal), kwam in september 2020 uit en doet denken aan de 
klassiekers Daydream Nation en Murray Street van zijn voormalige groep. Een stijl die je dus 
meteen herkent. Maar het is vooral een ongelofelijke zintuiglijke, sonische en geluidservaring. 
Bovendien laat Moore zich op het podium begeleiden door Deb Googe (My Bloody 
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Valentine), James Sedwards (This is Not This Heat) en Jem Doulton (Roisin Murphy). De twee 
avonden worden georganiseerd in samenwerking met Ateliers Claus.  
 
M4M (MUSIC 4 MUSEUMS) 
CHLOÉ & VASSILENA SERAFIMOVA 
Concert 
15/11 
 
Een onuitgegeven duo tussen machines en percussie, elektronische en akoestische sounds 
dat zich laat inspireren door Steve Reich en het minimalisme van de 20ste eeuw en resoluut 
naar de toekomst kijkt. De twee jonge vrouwen verkennen nieuw terrein tussen klassieke, 
moderne en elektromuziek. Ze gebruiken technieken als sampling, phasing en pulsations ... 
De kristalheldere percussie versmelt naadloos met het zware geluid van de synthesizers. Het 
resultaat is zintuiglijk prikkelend en poëtisch. 
 
THINK OUTSIDE THE KIOSK 
takeover hosted by Lefto 
22/11 
 
Stéphane Lallemand alias Lefto, die op de Red Bull Elektropedia Awards in 2014 uitgeroepen 
werd tot beste dj van België, heeft de voorbije twintig jaar zowat overal gespeeld. Op de 
podia van de meeste Vlaamse, Waalse en Brusselse festivals, maar ook regelmatig in 
Berlijn, Tokio, Sjanghai en New York. Steden met, onder andere, een bruisend nachtleven ... 
Een nationale parel dus die het goed doet in het buitenland: hij wordt terecht beschouwd als 
een dj met een verbluffende techniek, die de keet in vuur en vlam weet te zetten en met zijn 
goede neus unieke vondsten opsnort in zijn favoriete genres: hiphop, funk, electro en global 
sounds. Zijn laatste indrukwekkende wapenfeit: na jaren radio maken op Studio Brussel, Pure, 
Rinse en Worldwide, presenteert Lefto voortaan elke zondagavond twee uur lang zijn 
ontdekkingen op Kiosk, de Brusselse zender die vooral via Facebook beluisterd wordt. Back 
to the underground: een ‘statement’ op zich! 
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KANAL – CENTRE POMPIDOU & LES ACTIONNAIRES PRESENTEREN 
VOX LOW LIVE + ELZO DJ SET + L’ELEPHANT & LA SOURIS DJ SET 
10/12  
   
"Les Actionnaires" liggen aan de basis van vele avonden en festivals tussen Parijs en Brussel. 
Opgericht in 2011 door Gilles Vanneste, veranderde het collectief in de loop der jaren en de 
vele evenementen vaak van samenstelling. De belangrijkste evenementen van de afgelopen 
jaren zijn: Le Nouvel An Belge (2008-2014), La Tournée Générale de Gaule (2014), Je Suis 
Humain-e (pour Amnesty International - 2017) en natuurlijk de bekende Actionnaires (sinds 
2011 tot vandaag bijna 60!). Steeds met avant-gardistische programmatie met o.a. J. Bree, 
Acid Arab, La Femme, Zombie Zombie, Weird Dust, Front De Cadeaux… 
 
Gedreven door een onafhankelijke en eigenzinnige benadering van muziek, staat of stond 
Les Actionnaires reeds op de affiche van vele evenementen en festivals zoals Mons 2015, Les 
Nuits Sonores, Ideal Trouble, Europalia of het Listen Festival. 
 
VOX LOW 
 
Voor heel wat mensen is het een moeilijke keuze: disco of punk, Giorgio Moroder of Suicide 
en sinds kort ook french touch, garage of krautrock. Born Bad Records noemt zijn label ‘Vox 
Low op het podium een acid-house versie van Jesus & Mary Chain’. France Inter heeft het 
dan weer over een groep ‘met een lage, diepe stem, met een plaat als een industrieel-zwart 
en bloedrood mausoleum en de dystopische klank van de jaren 1980’. Goth dus, maar dan 
dansbaar, waar iconische dj’s als wijlen Andrew Weatherall, Ivan Smagghe en Jennifer Cardini 
al wild van waren. In dit genre kan alles, maar weinigen komen er ook echt mee op een 
podium. En dat is precies wat Vox Low van de enorme concurrentie onderscheidt. Voor het 
viertal uit Parijs is live optreden een must. De groep houdt ervan zich op een concert in het 
zweet te werken. Gewoon wat computerloops in goede banen leiden is niets voor hen. Punk 
is niet dood. Hij heeft leren dansen.  
 
ELZO 
 
Deze psychedelische punkgraficus ontwierp niet alleen heel wat affiches voor concerten en 
avondvoorstellingen (Recyclart, Rockerill ...), maar ook platenhoezen (La Femme, Thee Oh 
Sees ...), visuals voor skateboards, fresco’s en zelfs illustraties voor de Franse krant Le Monde, 
die je toch moeilijk kunt verdenken van een voorliefde voor doodshoofden met uitgestoken 
tong, verwrongen lichamen die doen denken aan Charles Burns en flitsende kleuren. Naast 
het ‘echte werk’ organiseert Elzo ook avondvoorstellingen en concerten en is hij 
medeoprichter van Teenage Menopause Records, een Parijs-Brussels neefje van het label 
Bord Bad, dat uit hetzelfde vaatje tapt, maar het wat turbulenter brengt. Tot slot is hij ook 
een dj met een brede muzikale interesse, die zelfs met een arm in het gips urenlang radicale 
techno of ergens in de buurt van Ohio punk-rock van 1975 tot vandaag kan draaien ... Kortom, 
hij brengt wat punk in techno en geeft techno een punkdraai mee. Als het maar lekker 
schreeuwerig is, jong klinkt en niemand onbewogen laat. 
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M4M (MUSIC 4 MUSEUMS) 
LAURENT BAUDOUX 
AKA LAWRENCE LEDOUX  
Concert 
13/12 

Overdag geeft hij les in een academie, maar verder is Laurent Baudoux vooral een grote naam 
in de Brusselse underground. Al heel zijn leven verkent hij hartstochtelijk een breed spectrum 
binnen de elektronische muziek: van industriële en haast agressieve noise naar eerder 
ambient soundtracks bij al dan niet fictieve documentaires. Ook vanavond bevindt hij zich in 
contemplatieve en experimentele sferen. Zijn performance draait rond een (bedrieglijk) 
eenvoudige vraag: welke plaats neemt geluid in op een plek zoals Stichting Kanal - Centre 
Pompidou? In een poging deze vraag te beantwoorden zal Baudoux op vier uur tijd vier tracks 
uitwerken, ingebed in een apart systeem met thema's als Vertellingen, Omzwervingen, 
Wonen op Mars en Architectuur. Hij wordt voor de gelegenheid op gitaar en basgitaar 
begeleid door Ann Appermans. 
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6.03. PERFORMANCE 
 
 
ECHO OVATIONS: SHOUTING 
DAVID HELBICH 
Akoestische interventie 
24/09 - 25/09 – 15u30 
Showroom +0,+1,+2,+3,+4,+5 
 
Je wordt uitgenodigd om op georganiseerde wijze en onder begeleiding van een groep 
performers te schreeuwen. Je activeert de nagalm van de ruimte waarin je je bevindt en 
ervaart de sporen die je acties nalaten. Een weerspiegeling van ons gezamenlijke bestaan 
tussen tragedie en feest. 
 
Credits: 
Concept: David Helbich 
David Helbich, Lilia Mestre, Michael Schmid 
 
SCORES FOR THE BODY, THE BUILDING & THE SOUL FOR KANAL BRUSSELS 
DAVID HELBICH 
24/09 – 27/12, tijdens de openingsuren tentoonstelling 
Showroom +0, +1,+2,+3,+4,+5 
 
"Voer de stukken in willekeurige volgorde uit, maar ga steeds voor het beste resultaat. Laat 
je niet afschrikken door de historische referenties. Het gaat om jou en je ervaring op het 
moment zelf. Als je het leuk vindt, doe het dan nog eens." (uit de partituren) 
 
In Flann O'Brian's roman The Third Policeman laat wetenschapper-filosoof De Selby de lezer 
kennis maken met de atoomtheorie: alle dingen die elkaar raken, wisselen atomen uit en dus 
ook beetje bij beetje hun eigenschappen, zoals fietsen en hun bestuurders, bomen en 
boomknuffelaars of bezoekers en gebouwen. Speciaal voor de showroom van KANAL – 
Centre Pompidou stelt David Helbich een boekje voor met performancepartituren. Die 
bevatten instructies om de bezoekers van de tentoonstelling aan te zetten de acties zelf uit 
te voeren. Elke performance verbindt de architectuur van het gebouw met de geschiedenis 
van de performancekunst. De bezoeker voert een meerlagige compositie uit met zijn of haar 
lichaam. 
 
David Helbich woont en werkt sinds 2002 in Brussel. Hij studeerde compositie in Amsterdam 
en Freiburg. Naast geluids-, installatie- en performancekunstenaar, is hij ook fotograaf en 
docent. Hij creëert een breed scala aan experimentele en conceptuele werken voor het 
podium, gedrukte en online media, en openbare ruimtes. KANAL – Centre Pompidou nodigt 
hem uit als ‘associated artist’ voor de duur van de tentoonstelling It Never Ends. Tijdens de 
zeven maanden van de tentoonstelling zal hij aanwezig zijn met verschillende performances 
en interventies. 
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Hij beweegt zich tussen representatieve en interactieve werken, stukken en interventies, 
tussen conceptueel werk en acties. Zijn concepten komen tot uiting in drukwerk, zoals foto- 
en geïllustreerde partiturenboeken, maar ook in live performances, geluidsinterventies, 
audiogidsen en op sociale media. Veel van zijn werken staan in het teken van concrete fysieke 
en sociale ervaringen. Iets wat vaak terugkeert in zijn werk is de directe interactie met een 
publiek dat zelf performer wordt. 
 
De afgelopen 15 jaar ging zijn werk heel Europa rond en onlangs was hij nog te zien in Martin-
Gropius-Bau (Berlijn), Palais de Tokyo (Parijs), Oude Kerk (Amsterdam), Queens Museum en 
UnionDocs (New York) en Café OTO (Londen). Helbich ontving de hoofdprijs bij de 
compositiewedstrijd 'ad libitum' (Stuttgart) voor zijn pianoboek "Für aufrichtiges Klavier" 
(2011). In 2013 publiceerde hij het album "Outcuts" bij het label Surfacenoise. Zijn muziek 
werd onder meer uitgevoerd door Ensemble Modern, Maulwerker en Scenatet. Hij is de 
auteur van de best verkochte fotoboeken "Belgian solutions" - deel 1 en deel 2 (Luster, 
Antwerpen). 
 
Concept & scores: David Helbich 
Graphic design: Desirée De Winter 
 
 
SAFETY MEASURES 
TIM ETCHELLS 
Reeks instructiekaarten 
24, 25, 26 & 27/09, tijdens de openingsuren tentoonstelling 
 
Bezoekers aan de tentoonstelling krijgen elk een kaartje waarop aan de ene kant het woord 
Veiligheidsmaatregelen staat en aan de andere kant een eenvoudige instructie in het 
Nederlands, Frans en Engels. De instructies voor de Veiligheidsmaatregelen bestaan uit 
procedures, gedragingen, strategieën en systemen om gevaar te vermijden – enkele 
praktische tips, gezond verstand, maar ook mythes en soms zelfs wanhopige reacties. Elke 
instructie is het kader waardoor de wereld bekeken en benaderd moet worden, maar tegelijk 
ook een speelse uitnodiging voor de museumbezoekers om hun gedrag bij het verlaten van 
het museum bij te sturen 
 
Concept & instructies: Tim Etchells 
Veiligheidsmaatregelen was oorspronkelijk bedacht voor Protections, Kunsthaus Graz. 
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ECHO / ECART 
GROUPE DIX, ENSAV – LA CAMBRE 
Performances 
26/9 – 14.00 > 18.00 
27/9 – 14.00 > 18.00 
Showroom 0, +1, +2, +3, +4, +5 
 
Tien jonge kunstenaars, die actief zijn op verschillende vlakken, maar wel allemaal 
performance hebben gestudeerd aan La Cambre, komen met hun eigen kijk op de collectieve 
dynamiek en de ludieke aanpak van de Groupe Écart (1969-1982), tot wie ook John Armleder 
behoorde. De pandemie stak echter stokken in de wielen van het creatieve proces. De 
opvoering in KANAL – Centre Pompidou moest noodgedwongen naar achteren verschoven 
worden en de groep werd gedwongen meerdere maanden vanop afstand te werken. Het 
resultaat van de vele videoconferenties, soloperformances, protocollen die vanop een afstand 
doorgegeven werden en zelfs ziekte is een gemeenschappelijke verbeelding die vandaag te 
zien is bij Kanal: individuele, maar ook collectief gedragen voorstellingen. Bewegende 
lichamen getuigen van het vreemde spanningsveld tussen de beslotenheid van thuis, de 
gecontroleerde openbare ruimte en de beveiligde kunstomgeving; een opmerkelijke kijk op 
de wereld, ontstaan vanuit onze beleving vandaag. 
 
Studenten: Anjan, Martin Bonnaz, Anita de Laforêt, Malsy Klasen, Alexandre Lorgnier du 
Mesnil, Sarah Minutillo, Estelle Saignes, Alexane Sanchez, Isabelle Sidaine, Laetitia Troilo.  
Begeleiding: Aline Melaet en Dialogist-Kantor (Toni Geirlandt).  
Coördinatie: Antoine Pickels.  
In samenwerking met ENSAV – La Cambre 
 
GODFROID OF BOUILLON: THE BASTARD SON OF ANTARA BIN-SHADDAD 
SAMAH HIJAWI 
Lezing/Performance 
01/10 – 14.00 
02/10 – 19.00 
Performances in het Engels, met ondertiteling in Frans en Nederlands 
SR2 
 
Een verhaal dat door de tijd en over verschillende geografieën heen springt, brengt de 
kunstenaar en haar grootmoeder in Palestina, samen met twee bekende Europese 
persoonlijkheden: Godfried van Bouillon, bekend als de eerste koning van Jeruzalem en als 
de onwettige zoon van de beroemde Arabische dichter Antar Bin-Shaddad, en de 16de-
eeuwse Vlaamse schilder Pieter Bruegel. De tijd plooit samen wanneer we door millennia 
heen en weer reizen - van Jeruzalem, naar Brussel, naar Londen en terug naar Jeruzalem. 
Hijawi gebruikt de hakawati-structuur,een niet-lineaire manier om epische verhalen te 
vertellen. Persoonlijkheden en beelden worden op speelse wijze verplaatst en ge-
hercontextualiseerd in een koloniale geschiedenis. Met behulp van verschillende vormen van 
collage in zowel het verhaal als de beelden, nodigt Hijawi ons tactvol uit om samen met haar 
te kijken naar hoe het kolonialisme diep is ingebed in gecanoniseerde Europese kunstwerken. 
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Deze performance maakt deel uit van een groter oeuvre getiteld 'Kippenkrabbels en de duif 
die eruit ziet als een kikker', dat een onderzoek is naar de esthetiek van de representatie in 
kunstwerken die via verschillende media verwijzen naar de politieke geschiedenis van 
Palestina. 
 
Credits: 
Concept and performance: Samah Hijawi | Dramaturgy: Reem Shilleh | Technique: Gregor Van 
Mulders | Producer: Kunstenwerkplaats Pianofabriek | Co-producers: BOZAR, Chaire 
Mahmoud Darwich, Kunstenwerkplaats Pianofabriek, Moussem, A. M. Qattan Foundation, 
KAAP | Coaches: Frederik Le Roy, Sana Ghobbeh and Einat Tuchman.  
Met de steun van de Vlaamse Gemeenschap, MMAG Foundation, Nadine and De School van 
Gaasbeek. 
 
 
CHOIR PIECE 
FELIX KINDERMANN 
Performance / Muziek 
11/10 – 14.00 > 18.00 
SR 3 & 4 
 
In Choir Piece presenteert Felix Kindermann het koor Ghent Singers als een bewegende 
sculptuur. Zijn fascinerende muzikale performance stelt onze kijk op samenhorigheid en 
collectiviteit in vraag. Kindermann creëerde Choir Piece in 2019, lang voor het Coronavirus 
onze sociale omgangsvormen door elkaar schudde. Vandaag is het onmogelijk om er niet de 
weerspiegeling van onze verwrongen dagelijkse realiteit in te zien. Door herschikking, 
fragmentatie en akoestische vervormingen wordt een gevoel van vervreemding gecreëerd. 
Door een spel met tegenstellingen als harmonie vs disharmonie, individu vs collectief en 
afhankelijkheid vs onafhankelijkheid, vervaagt het klassieke beeld van eenheid en ensemble 
en wordt het koor als iconisch cultureel object langzaam gedeconstrueerd. 
 
De New Yorkse componiste Natalie Dietterich vertaalde de verregaande ingreep van 
Kindermann op de coherente structuur van het koor in haar partituur Composition for 
Seperated Musicians op zo’n manier dat de harmonie toch intact bleef. Met Kindermanns 
tekst als uitgangspunt laat haar compositie een permanente ruimtelijke modulatie van de 
zangers toe, zonder dat deze het contact met elkaar verliezen. Via uitgekiende 
bewegingspatronen vullen hun stemmen geleidelijk de hele tentoonstellinsgruimte. 
 
Concept en tekst: Felix Kindermann  
Composition for Separated Musicians: Natalie Dietterich, in opdracht van Felix Kindermann 
Choreografie: Felix Kindermann & Ivan Cheng 
Performance: Ghent Singers� 
Sopranos: Juliette Allen, Marion Bouwens, Jolien De Gent, Charlotte Schoeters 
Alto’s: Estelle Lefort, Anna Nuytten, Sonia Sheridan Jacquelin, Paúl Sojo� 
Tenors: Henk Pringels, Timo Tembuyser, Leander Van Gijsegem, Ivan Yohan 
Bassen: Andrés Soler Castano, Wouter Vande Ginste, Pieter Coene, Mark Trigg�, Noah Thy 
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LECTURE ON NOTHING 
JOHN CAGE 
Bryana Fritz 
15/10 – 19.00 > 20.00  
Performance 
SR1 
 
John Cage, non-conformistisch als hij was, maakte van een lezing over zijn muziek een werk 
dat niet eens een lezing was (het houdt hoogstens de schijn op) en zelfs niet over zijn muziek 
ging. "Niets" is letterlijk het belangrijkste onderwerp. Cage zocht voor deze tekst anekdotes, 
maakte verwijzingen naar het zenboeddhisme (waarbij hij toen nauw betrokken was) en 
speelde vooral een spelletje met de verwachtingen van het publiek. De Lecture on Nothing 
is ook echt gecomponeerd: ze gebruikt dezelfde "ritmische" structuur die Cage gebruikte 
voor zijn composities van eerdere jaren. De verschillende niveaustructuren volgen allemaal 
dezelfde proportionele verdeling. Cage verdeelde de tekst in vier kolommen, met per lijn 4 
"maten" die gevuld kunnen worden met tekst of stilte. Die vormen samen 48 tijdsblokken of 
48 stroken, allemaal volgens de ratio 7-6-14-14-7 op eenheidsniveau (de stroken) en 
blokniveau. Stilte en tekst zijn weloverwogen verdeeld over de tijdstructuur. Het resultaat is 
een subtiel duet waarin deze compositie - want dat is het uiteindelijk - onder meer zijn eigen 
structuur verklaart terwijl die zich ontvouwt. 
 
Bryana Fritz werd geboren in Chicago en studeerde dans in Minneapolis (Verenigde Staten), 
Essen (Duitsland) en bij P.A.R.T.S. in Brussel. Daar woont en werkt ze nu als danseres, 
performance-maker en dichteres. In 2017 bracht ze ‘Indispensible Blue’ in de 
Beursschouwburg, ook een poëtische queeste die choreografie combineert met het thema 
van onze digitale wereld. Met haar nieuwe performance borduurt Fritz verder op haar 
romance met dans, poëzie en het digitale scherm. 
 
 
MOSTLY SILENT MUSIC (EXTENDED REMIX) 
Performance door Adva Zakai & Michael Schmid 
15/10 – 20.00 >22.00 
 
Stilte, leegte, niets … dit zijn thema’s die altijd centraal hebben gestaan voor John M 
Armleder. In 1981 organiseerde John M Armleder in Sankt Gallen, Zwitserland, een 
‘fluxconcert’ getiteld Mostly Silent Music. Hierbij interpreteerde de artiest een twintigtal 
muziekstukken helemaal alleen op het podium. Het ging daarbij, onder andere, om het 
stiltestuk 4’33 van John Cage, Audience door Ben Vautier, dadaïstische experimenten en de 
instructies van componist La Monte Young.  Deze experimentele, soms grappige, 
conceptuele en performatieve muziekstukken worden beheerst door (bijna) afwezige klanken, 
waarbij de toeschouwer in een actieve positie wordt geplaatst tussen extreme aandacht en 
een gevoel van verloren zijn. Drie decennia later wordt deze historische voorstelling, met de 
medewerking van een groep hedendaagse artiesten, muzikanten en performancekunstenaars 
- en na onderzoek aan de Universiteit van Genève - het uitgangspunt voor een nieuwe 
partituur als eerbetoon aan Armleders project. Dit evenement zet vraagtekens rond de 
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esthetische en politieke implicaties van stilte in de kunst, de muziek en de wereld van 
vandaag.  
 
PAPER LANE 
OLGA DE SOTO 
Performance 
17/10 – 18.00 > 19.00 
SR2 

Paper Lane stelt de digitale revolutie, de keuzeovervloed en de hightech rat race aan de kaak. 
Reden? Ze zijn vernietigend voor de stilte die nodig is voor meditatie, introspectie en reflectie. 
Deze act haalde inspiratie uit het boek Alienation and Acceleration: Towards a Critical Theory 
of Late-Modern Temporality van de Duitse socioloog en filosoof Hartmut Rosa. Hij omschrijft 
hierin de dringende nood aan een radicale onthaasting. 

IN 
KRIS VERDONCK 
Performance 
17/10 – 15.00 > 15.30 & 17.30 > 18.00 
18/10 – 15.00 > 15.30 & 17.30 > 18.00 
SR0 
 
IN werd in 2003 gecreëerd voor het Kunstenfestivaldesarts en maakte deel uit van 5, een 
parcours van vijf performatieve installaties. In IN staat een actrice gedurende één uur stil in 
een met water gevulde tentoonstellingskast. Door de zintuiglijke verstoring die door haar 
omgeving wordt veroorzaakt, raakt ze in trance. Een aantal microfoons versterken de 
geluiden van ademhaling en beweging. 
 
Concept & directie:  Kris Verdonck 
Met: Heike Langsdorf 
Productie: Margarita Production for stilllab vzw (2003), ATwoDogs Company (2020) 
Coproductie: Kunstenfestivaldesarts (BE), Beursschouwburg (BE), kcBelgië (BE) 
 
 
ECHO OVATIONS: HUMAN DELAYS FROM INNER SPACE 
DAVID HELBICH 
Geluidsperformance voor een intro-actief publiek in een grote ruimte  
18/10 – 15.00 (ongever 1u) 
Showroom +2 
 
Vieren wat bij je terugkomt, loven wat je verlaat: voor deze inter- en introactieve 
geluidsperformance nodigt Helbich het publiek uit om in de diepte te luisteren en geluiden 
te ervaren die opgenomen zijn op plaatsen met echo’s in een ver verleden. De luisteraars 
zitten verspreid over de hele voormalige Citroën-showrooms en worden bij de hand genomen 
naar het moment waarop geluid verdwijnt. Blijft de vraag of het ook echt verdwenen is.  
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Concept en performance: David Helbich 
 
OH! RAGE 
CALIXTO NETO  
Dance performance 
23/10 – 19.00 
24/10 – 19.00 
SR2 
 
Calixto Neto’s Oh! Rage wil minderheden een podium bieden en een nieuwe versie van hun 
denkwereld ontwikkelen. Voor zijn eerste solo deed hij onderzoek naar ‘perifere’ dansen, dus 
dansen ontwikkeld aan de rand van een institutioneel kader. Zijn focus is de plaats die zwarte 
lichamen kregen op het kruispunt tussen verschillende emancipatorische discours. Hij werkt 
met afropunk en afrofuturisme, maar ook met postkoloniaal onderzoek, waarbij hij vooral 
aandacht had voor Brazilië, Afro-Amerikaanse studies en hedendaagse kunst. Deze kritische 
invalshoek zet hij via een technische aanpak, die op zich al subversief is, op het podium: 
Calixto Neto staat grotendeels met zijn rug naar het publiek, een positie die hem kwetsbaar 
maakt, maar ook een vorm van verzet inhoudt. Zijn lichaam, het podium voor veelvoudige 
subjectiviteiten, slingert heen en weer tussen geklaag en opstandigheid, protest en viering. 
Aan de hand van de narratieven van dit lichaam met verschillende facetten werpt Calixto Neto 
opnieuw een vraag op, die losjes gebaseerd is op wat hij van Gayatri Chakravorty Spivak heeft 
gelezen: kunnen de ondergeschikten dan ook dansen?  
 
SELF-DIRECTED GUIDED TOUR 

MARY SZYDŁOWSKA  
31/10 – 1/11 
Performance -  

Door Mary Szydlowska 
 
In samenwerking met onderzoekers / performers: Stanley Ollivier, Estefanía Álvarez Ramírez, 
Martin Sieweke. Project ontwikkeld met de steun van het STUDIOS-programma van P.A.R.T.S.  
  
Self-directed Guided Tour is het resultaat van het eindeloze rondzwerven in musea en 
galeries, ervaringen die Mary Szydlowska ontwikkelde tot haar eigen praktijk. Een wandelend 
lichaam dat geleid wordt door verstrooide blikken en repetitieve soundscapes, rondleidingen 
door tentoonstellingsruimtes en lege passages, tot alles stopt voor of naast een schilderij, 
elektriciteitsaansluiting of bewakingsagent. 
 
Kunst bekijken verwijdert zich plots van de ervaring van een museumbezoek en verandert in 
een gedetailleerde aandacht voor de oppervlakkige randomgeving van de 
museuminfrastructuur. Deze onthullende ervaringen worden een nieuw ontdekte strategie 
van heen en weer gaan tussen de verschillende elementen die de ruimte biedt, binnen en 
buiten de gecureerde expositie.  
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Self-directed Guided Tour is een performance die gebaseerd is op begeleide rondleidingen 
en die de ongewone en onnatuurlijke elementen van de ruimte, binnen de 
tentoonstellingscontext en institutionele narratieven, weet te verzilveren. 
 
FREEZE 
NICK STEUR  
Performance / Installatie  
26/11 – 19.30 > 20.30 
27/11 –  18.00 > 19.00 
28/11 – 15.00 > 16.00 
29/11 – 15.00 > 16.00 
SR2 
 
Alle sculpturen van Nick Steur bestaan uit twee natuurstenen. Met een enorme concentratie 
slaagt hij erin de ene bovenop de andere in evenwicht te brengen, alleen geholpen door een 
metalen steun. Met een slopende nauwgezetheid orkestreert hij de intieme relatie tussen de 
natuurkrachten, terwijl hij met zijn trage bewegingen poëzie injecteert in de stroming van de 
stad. Zijn minutieuze aandacht voor deze ruwe materialen nodigt het publiek uit om het even 
rustiger aan te doen en hem te vergezellen in een wereld van steen en metaal. Spelend met 
de zwaartekracht, verandert hij de compositie voortdurend, tussen beweging en stabiliteit. 
 
Noot van de kunstenaar: 
“Freeze: Bewegingloos of immobiel worden, door verrassing of oplettendheid. Niet meer 
kunnen handelen of spreken, stoppen met bewegen. Stoppen met vooruitgaan. Stilstaan. Als 
we stoppen met bewegen, staan we stil. Als we stoppen, lijkt alles om ons heen sneller te 
bewegen. Als ik me concentreer op een steen, kan al het overige verdwijnen. Ik kan werkelijk 
daar zijn, zijn scherpte zien, zijn gewicht voelen. Ik kan zijn kantelpunt voelen en zijn 
roerloosheid bewonderen. Wij kunnen nooit zo stil zijn. Ik kan me inbeelden dat deze steen 
meer ziet dan ik ooit zal kunnen, omdat hij meestal bewegingloos is. Hij kan deze wereld 
ervaren. Ik kan hem niet betreden. Ik kan er niet inkruipen. De steen ervaart geen binnen- of 
buitenkant en daarom heeft hij niet echt een deur nodig. Hij heeft er geen behoefte aan om 
mij buiten te sluiten. Ik kan hem ronddraaien, van alle kanten bekijken en me het zwaartepunt 
inbeelden, en alle theoretische lijnen die door zijn hart, ik bedoel zijn kern, gaan. We kunnen 
een steen een andere steen laten raken. We kunnen hem in de oceaan gooien. Het water 
maakt plaats voor de steen en de steen hoeft niet te vechten voor die plaats. Ik kan me 
inbeelden dat hij na duizenden jaren geërodeerd is tot duizenden zandkorrels. Zelfs dan 
hebben die korrels geen deuren en dat idee maakt me triest. Ik bewonder de rots. Ik 
bewonder hem omdat hij geen wensen heeft, geen behoefte aan erkenning of bezit en geen 
nood aan deuren. Ik beeld me in dat hij geen weet heeft van enige beperking. Ik wou dat ik 
geen weet had van enige beperking. Ik wou dat ik bewegingloos kon worden. Ik wou dat ik 
kon stilstaan.”  
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AYUR 
RADOUAN MRIZIGA 
27/11 – 22.00 
28/11 – 20.30 
29/11 – 20.30 
 
De moderniteit heeft een enorme impact gehad op het vormgeven van samenlevingen en 
het bepalen van wat we als kennis beschouwen: in dit proces werden inheemse en populaire 
kennisvormen vaak consequent vernietigd. Toch beïnvloeden deze uitgewiste verhalen nog 
steeds het heden, zowel op een lokaal als globaal niveau. 
 
Ayur is een danssolo gemaakt door Radouan Mriziga, een danser en choreograaf die zijn 
geboortestad Marrakech inmiddels inruilde voor Brussel. Het is het eerste deel van een 
trilogie over de semantiek en mythologieën van de Imazighen, de inheemse bevolking van 
Noord-Afrika. In het drieluik staan vrouwelijke figuren centraal, als bewakers van de Amazigh-
kennis. Door een solo te creëren voor Sondos Belhassen, zijn danslerares toen hij nog in Tunis 
woonde, huldigt Mriziga het idee van kennisoverdracht. De choreografie ontstaat tussen het 
ritme van haar lichaam en dat van de tekst, geschreven door dichteres Lilia Ben Romdhane 
en rapper Mahdi Chammen ‘Massi’. Ayur is de godin die in het oude Carthago werd 
geassocieerd met de maan. 
  
Opgevoerd in KANAL -  Centre Pompidou, terwijl de nacht van de stad door de vensters 
binnenvalt, wordt Ayur een choreografische ruimte waarin een nieuw reflectieparadigma over 
het verleden vorm krijgt, met het oog op een meer inclusieve toekomst. 
  
Radouan Mriziga (1985) is een Brusselse choreograaf en danser uit Marrakech. Na een 
dansopleiding in Marokko, Tunesië en Frankrijk studeerde Radouan Mriziga af aan P.A.R.T.S. 
in Brussel. Al snel begon hij zich te concentreren op zijn eigen werk en toerde hij met zijn 
creaties over de hele wereld. Zijn voorstellingen onderzoeken de relatie tussen beweging, 
constructie en compositie. Mriziga's choreografieën focussen op de mens als de maker van 
zijn omgeving en smeden banden tussen het lichaam in beweging en de expressie van vorm 
in alledaagse materialen en de architectuur van onze gebouwde omgeving. Van 2017 tot 
2021 is Mriziga een artist-in-residence in het Kaaitheater in Brussel. 
 
Sondos Belhassen is een performer, trainer en acteur. Ze construeert haar artistieke werk rond 
allerhande ervaringen, op het snijpunt tussen dans en film. Sinds 1998 werkt ze als 
dansdocent voor El Teatro, de nationale circusschool en de toneelschool van het Nationale 
Theater van Tunesië. Samen met Malek Sebaï en Patricia Triki doet ze choreografisch 
onderzoek. Het trio creëert voorstellingen, installaties en performances, waarvan twee in 
opdracht van het Dream City Festival: Manel wu Sawssen (2007) en La prison des délits de 
cœur (2010). Voor de zevende editie van Dream City werkt ze onder leiding van Radouan 
Mriziga mee aan zijn nieuwe project Ayur. 
 
Concept, choreografiie: Radouan Mriziga 
Creatie en dans: Sondos Belhassen 
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Steun onderzoek Amazigh: Hajar Ibnouthen 
Schrijvers: Lilia Ben Romdhane et Mehdi Chammem « Massi » 
Muziek: Mehdi Chammem « Massi » 
Kostuumontwerp: Anissa Aida 
Scenografie: Radouan Mriziga 
In samenwerking met: Flayou Architecte Flayou 
Video: Pragma Studio 
Artistiek assistente: Maïté Jeannolin 
Productie assistente: Synda Jebali 
Vertalingen: Marwa Manaï, Lilia Ben Romdhane en Mahdi Chammem 
Beeld en montage: Nao Maltese 
Dank aan: DEBO, Cyrine Boujila, Nawal Laroui, Leila Sebai, Manel Mahdouani, Mohamed 
Khalfallah, Zoubeir Mouhli, Wajdi Borji, Mehdi Ben Temessek, Ghilen Agrebi 
Productie: Dream City / L’Art Rue Coproduction Moussem, Festival de Marseille 
Steun aan de productie: A7LA5 
Met de steun van: Fondation DOEN en van de mobiliteitsprogramma i-Portunus 
 
Praktische informatie: Presentatie: Kunstenfestivaldesarts & KANAL – Centre Pompidou in het 
kader van News From Home 
 
SELFDEFRAG 
ÆVTARPERFORM - [{“”CIBELLE“”}] 
Performance / Concert 
3/12  
 
 
THE BLUE PIECE 
METTE INGVARTSEN 
Performance / Dans 
4/12 – 16.00 > 19.00 
5/12 – 15.00 > 18.00 
6/12 – 15.00 > 18.00 
SR2 
  
We worden voortdurend omringd door beelden van seksuele lichamen. Reclame, internet, 
bioscoop, tijdschriften – alle soorten media – gooien het intieme en erogene zomaar op de 
straatstenen. Vlees, lichaamssappen, huid, borsten en billen worden niet langer weggestopt 
in een donker achterafhoekje, maar zijn zomaar, open en bloot, in ons dagelijkse leven te 
zien. We hebben de optie niet meer om onze lichamelijke behoeften niet te laten stimuleren. 
Genieten is een must geworden. The Blue Piece is een museumversie voor twee dansers van 
‘to come’, een vroeg werk van Mette Ingvartsen uit 2005 voor vijf performers. 
 
Concept & choreografie: Mette Ingvartsen 
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Gebaseerd op to come (2005) ontwikkeld & gebracht door: Mette Ingvartsen, Naiara 
Mendioroz Azkarate, Manon Santkin, Jefta van Dinther, Gabor Varga 
Blauwe pakken: Jennifer Defays 
In samenwerking met Kaaitheater 
 
OCEAN 
DANIELA BERSHAN 
Performance 
5/12 – 20.00 > tot in de vroege ochtend 
SR1 
 
De bezoekers worden uitgenodigd om plaats te nemen in het decor van een ritueel en zich 
comfortabel te installeren in de ronde opstelling van OCEAN. Drie gidsen bewegen op het 
ritme van de geluiden en hun ademhaling, terwijl de live soundtrack traag van intimiteit en 
kwetsbaarheid in uitgestrektheid transformeert. Naast het ontvouwen van poëtische gebaren, 
geluiden en voorwerpen, voegt OCEAN vertrouwde handelingen van reproductieve arbeid 
en het heilige vrouwelijke samen op een horizontaal vlak en doet deze alle eer aan. Door 
beide eer aan te doen wordt de voorwaarde geschapen voor een broodnodige affectieve, 
ecologische en politieke verandering. 
 
Vrouwelijke energie en intelligentie zijn duizenden jaren lang systematisch onderdrukt. Het 
vrouwelijke mystificeren en verdrukken is een belangrijk middel voor patriarchale 
onderdrukking. Wanneer we het vrouwelijke onderdrukken, onderdrukken we ook iets dat 
fundamenteel is voor het menselijk bestaan. We laten scheidingen en splitsingen het 
overnemen, we isoleren de ander, of die nu menselijk is of niet. 
 
Als ritueel drukt OCEAN de intentie uit om deze splitsingen te overwinnen en om huidige 
connecties te herhalen. Een ritueel is een gedeelde belichaming van intentie die kan helpen 
om de diepste waarden en betekenissen waar mensen naar leven, te onthullen en op elkaar 
af te stemmen. OCEAN is een collectief, experimenteel en spiritueel moment, niet als de 
bevestiging of constructie van een bovennatuurlijke of religieuze geloofsleer, maar als een 
aards vasthouden aan concrete relaties met de materiële, zichtbare en tastbare waarde van 
het duurzaam reproduceren van onze levens in een meer-dan-menselijke wereld. 
 
Gegidst en gebracht door: Daniela Bershan, Deborah Birch, Sara Leghissa 
Textiel en textuur: Daniela Bershan, Sabrina Seifried 
Set en voorwerpen: Daniela Bershan 
Energiecoaching: Fiona James 
Productie: GROUNDWERK en Performing Arts Forum 
Coproductie: MDT, Goethe Institute Stockholm, meer te bevestigen 
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GRAMMATICA 
EVELIEN CAMMAERT & JORIS PERDIEUS 
PERFORMANCE, INSTALLATION 
19/12 – 14.00 & 17.00 
20/12 – 14.00 & 17.00 
SR 2 
 
Grammatica is een installatie/performance waarin verschillende lijnen worden uitgezet tussen 
de performers, het publiek, de tactiele kwaliteiten van de gekozen materialen en diens 
interactie met licht, kleur, ruimte en tijd. Een artistiek scheppingsproces ontvouwt zich ter 
plaatse, binnen de spelregels van de installatie die lijkt op een kruising van een 
schildersatelier en een laboratorium.  
 
Daar start de tweede dialoog: het publiek wordt uitgenodigd de makers in dit proces te 
observeren. De virtuele muren van het atelier breken open en het toont zich in al zijn 
kwetsbaarheid.  
 
Ten slotte is er het oog van de camera, dat vanuit een gefixeerde, ongenaakbare positie een 
kader trekt rond beelden waarin niets op de aanwezigheid van de makers wijst. Hij ziet enkel 
de tableaux die ontstaan vanuit de materie, de beweging en het licht als een steeds 
veranderend, bijna schilderkunstig maar dynamisch eindproduct. Hier begint een 
derde dialoog die een eerder naar binnen gekeerd karakter heeft en een haast meditatieve 
ervaring opwekt. Die brengt het publiek misschien nog het dichtst bij wat de performers zelf 
ervaren tijdens het maakproces. 
 
Concept en uitvoering: Evelien Cammaert & Joris Perdieus  
Videotechniek: Sam Wodinski 
Dramaturgisch advies: Bart Van Den Eynde 
Met dank aan: M-Leuven, STUK, C-Takt, Vlaams Kunstendecreet, TINY THINGS vzw, CC 
Brugge  
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7. PUBLIEKSWERKING 

7.01. DRUKKERIJ 
 
DRUKKERIJ ‘Les Conseillers’  
Openingsuren van de drukkerij: 
do 18:00-22:00 
vr/za/zo 11:00-19:00 
 
Het publiek zal de letterpress kunnen uittesten en een briefkaart kunnen maken als souvenir. 
Dat voorwerp houdt verband met de praktijk van de Mail Art, die op grote schaal verspreid 
werd door John M. Armleder. Het verwijst met name naar het project bij de Biënnale van 
Venetië van 1976, toen de Groupe Écart aan tientallen kunstenaars van over de hele wereld 
vroeg om hun bijdragen per briefkaart op te sturen. 
 
Met behulp van een fotopolymeer zullen ‘Les Conseillers’ een reeks stempels creëren waarvan 
de beeldentaal ontleend is aan het universum van John M Armleder. De bezoekers van de 
tentoonstelling kunnen daar dan persoonlijke composities mee maken en ermee 
experimenteren. Aangezien de mogelijkheden en de technieken eindeloos zijn, stelt It Never 
Ends geen grenzen aan het experiment. Net als bij een cadavre exquis wordt de drukkerij de 
plek waar andere kunstenaars uitgenodigd worden om samen met het publiek nieuwe fictieve 
werelden tot leven te brengen. 
 
Chez Rosi is een drukatelier van Plus Tôt Te Laat (PTTL), een heerlijk subversief informeel 
collectief dat in 1998 tot stand kwam in het stempelbureau van Sint-Joost. Sindsdien hebben 
oprichter Axel Claes en de veelzijdige kunstenaar en fotograaf Daniel Wagener zich gevestigd 
op de Vlaamsesteenweg. Ze leiden er Chez Rosi, een atelier dat het met verschillende 
drukprocédés mogelijk maakt om kunstzinnige kopieën voordelig te verspreiden. Chez 
Rosi/PTTL biedt de gelegenheid om in groep of individueel te experimenteren met 
reproductiewijzen uit het verleden dankzij machines die zorgvuldig bij elkaar zijn gezocht in 
heel Europa en die deze twee ambachtslui-kunstenaars opnieuw aan de praat hebben 
gekregen. 
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7.01. KANAL ACT 
 
KANAL Act is een doe-boekje voor alle jonge bezoekers (6-12 jaar) die zich wagen in de 
wereld van John Armleder. Het boekje is gratis te verkrijgen aan het onthaal en nodigt uit om 
te kijken, te denken, te creëren. Het stimuleert kinderen om ACTief te zijn en ACTie te 
ondernemen tijdens hun bezoek aan KANAL. 

 
Het ontwerp van deze gids werd toevertrouwd aan illustratrice Teresa Sdralevich en gedrukt 
op de oude kopieermachine die te zien is bij KANAL, in samenwerking met  ‘De raadgevers’, 
het voor de gelegenheid gevormde collectief bestaande uit de kunstenaars-ambachtslieden 
Axel Claes en Daniel Wagener, over wie we u meer zullen vertellen in onze volgende editie! 

 
Teresa Sdralevich is in 1969 geboren in Milaan. Na haar studies in Bologna en Parijs vestigde 
ze zich in Brussel. 

 
Als Molenbeekse in hart en nieren, bedenkt de grafisch ontwerpster, illustratrice, zeefdrukster 
en ontwerpster van affiches eenvoudige beelden zonder toegevingen die weldoordacht in 
dialoog treden met woorden die betrekking hebben op culturele, politieke en sociale 
thema’s. Met haar originele, typografische aanpak verspreidt Teresa een boodschap die recht 
op haar doel afgaat. 

 
Ze geeft regelmatig workshops en organiseert evenementen rond drukwerk in scholen, musea 
en op festivals wereldwijd: van Parijs tot Haïti, van Sarajevo over Istanbul tot Bologna brengt 
zij met dezelfde energie haar passie voor beeld en typografie in al hun vormen over. 

 
Haar recentste boek ‘Poster Power! Great Posters and How To Make Them’ (Cicada) ontving in 
2018 de British Design and Production Award. 

 
Toen we aan Teresa vroegen om iets over zichzelf te schrijven, was het geen verrassing dat 
ze ons een illustratie bezorgde: een getekend zelfportret dat haar geëngageerde 
persoonlijkheid met een typerende knipoog samenvat. Het zet alvast de toon voor de 
toekomstige samenwerking. 
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7.02. WORKSHOPS & PUBLIEKSWERKING 
 
POUR LES TOUT-PETITS 
LE MONDE SANS-ENVERS-ET-SANS-ENDROIT  
FR : 27/09, 25/10, 29/11, 20/12  
NL : 11/10, 15/11, 6/12  
De wandelingen beginnen om 11.00 u 
 
De vertelwandeling door de tentoonstelling It Never Ends neemt je mee naar de verbeelding 
van auteur Jérôme Michez en de fantasiewereld van John M Armleder. In wat ooit de 
showroom van een garage was vertelt een van onze mensen (of soms de auteur zelf) het 
verhaal. Tijdens de gezinswandeling wordt het ene na het andere werk onthuld. 
 
Voor kinderen tussen 3 en 5 jaar en hun ouders. 
De wandeling is gratis voor de kinderen.  
Volwassenen: Actuele toegangsprijs 
Max. 2 kinderen per begeleider 
Reserveren: workshops@kanal.brussels 
 
WORKSHOPS HANDS-ON 
LE BON CONSEIL / GOEDE RAAD 
DANIEL WAGENER & AXEL CLAES 
Workshop drukken 
26/09 – 14.00 >17.00 
 
KANAL nodigde voor It Never Ends de Brusselse kunstenaars-ambachtslui Daniel Wagener 
en Axel Claes. Zij vormden voor deze gelegenheid het collectief ‘Les Conseillers’ en werkten 
een programma voor gezinnen uit over druktechnieken ‘van vroeger’. Het idee van een 
drukkerij in de tentoonstelling van John M Armleder is een knipoog naar het collectief dat de 
kunstenaar in 1969 mee oprichtte in Genève en dat ook een uitgeverij, een drukatelier en een 
boekhandel was. Voor deze eerste workshop van een reeks van zeven maandelijkse afspraken 
stellen Daniel Wagener en Axel Claes voor om samen postkaarten te maken. Op de 
steekkaarten staan ‘tips’ om dit tot een goed einde te brengen. De deelnemers trekken 
willekeurig een steekkaart en gaan aan de slag. Ze kunnen experimenteren met verschillende 
druktechnieken van de typografie - letterpress. Deze speelse en participatieve aanpak bestaat 
er ook uit dat de drukkertjes in de dop hun postkaarten naderhand uitwisselen, vergelijk het 
met een stickerboek, en alle kunstwerken verzamelen in een map die de kunstenaars hebben 
ontworpen. 
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SUPERSTICKER 
“LES CONSEILLERS” STELLEN VOOR: LA CAROLOPOSTALE MET PIERRE LEFEBVRE EN 
NICOLAS BELAYEW 
Stickerworkshop 
 
03/10 – 14.00 >17.00 
La Carolopostale is een speels en eigenzinnig collectief uit Charleroi dat zich bezighoudt met 
mail art. Als antwoord op de uitnodiging van Les Conseillers kwamen postbodes Pierre 
Lefebvre en Nicolas Belayew met SUPERSTICKER. Tijdens dit creatieve atelier worden 
stickertekeningen en -drukwerken gemaakt. Inspiratiebron is het grote aanbod van de 
tentoonstelling. 
FR/NL 
Gratis 
8-12 jaar 
Beperkte plaatsen, reserveren via workshops@kanal.brussels 
  
STILTE, WE DANSEN!  
DJ STEPH WUNDERBAR + JÉRÔME PORSPERGER 
Silent Disco  
17/10 – 14.00 > 17.00 
 
Ons weekend ‘Silent Room’ staat in het teken van stilte, leegte en het onwaarneembare. 
Muzikanten Steph Wunderbar en Jérôme Porsperger dompelen je onder in hun 
geluidscreaties en dat allemaal in stilte! Deelnemers van alle leeftijden zetten een koptelefoon 
op en gaan los op de intrigerende ritmes van de twee muzikanten. 
FR/NL 
0-99 jaar  
Geen voorafgaande inschrijving. 
Kinderen: Gratis 
Volwassenen: Actuele toegangsprijs 
 

STILTE, WE MEDITEREN! 
Sound Healing Yoga met Margaux en Matute  
17/10 – 17.00 > 18.00  
 
Na afloop van de Silent Disco kom je langzaam met je twee voetjes terug op de grond. Tijdens 
de meditatiesessie op de tonen van Tibetaanse schalen worden lichaam en geest weer 
verenigd in het nu. 
FR/NL 
0-99 jaar  
Geen voorafgaande inschrijving. 
Kinderen: Gratis 
Volwassenen: Actuele toegangsprijs 
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METAL GUITAR 
« LES CONSEILLERS » STELLEN VOOR: CAROLINE SURY EN LUDOVIC AMELINE 
Workshop volwassenen 
Snij- en risografieworkshop 
29/10 – 18.30 > 21.30 
 
Caroline Sury is illustratrice en tekenares met heel wat talenten. Samen met Ludovic Ameline, 
conceptueel artiest en zo veelzijdig als een Zwitsers zakmes, stopt ze het werk van John M 
Armleder in een nieuw jasje en verkent ze de wereld vol schilderijen van de kunstenaar. Met 
een risoprinter ontrafel je hoe een beeld wordt opgebouwd. Je maakt kennis met gewassen 
tekeningen, experimenteert met geometrische patronen en snijdt je werk nadien ook uit. Het 
resultaat zijn heel flitsende motieven: maak je eigen riso-master en kijk verwonderd naar hoe 
het eindresultaat uit de printer rolt! 
FR/NL 
18-99 jaar 
Volwassenen: Actuele toegangsprijs 
Beperkte plaatsen, reserveren via workshops@kanal.brussels 
 
PHILO-ART 
YOUNG THINKERS 
Workshop 
12/11 – 18.30 > 21.30 
 
Profiteer van It Never Ends en pik een filo-café mee. Vertrekpunt is het artistieke aanbod van 
de tentoonstelling. De deelnemers aan de workshop worden onder begeleiding van jonge 
filosofen gestimuleerd om op een filosofische manier naar het thema te kijken. Deze inleiding 
tot de filosofie heeft als doel om van kunst en cultuur een verrijkende ervaring te maken. Er 
wordt vertrouwd op de eigen intelligentie en uitgewisseld met elkaar. De workshop verloopt 
in een ontspannen en gezellige sfeer. 
FR 
Vanaf 18 jaar 
SR0 - Café 
Beperkte plaatsen, reserveren via workshops@kanal.brussels 
Gratis – Consumpties te betalen 
 
HOOG EN LAAG, VERHALEN SCHRIJVEN IN RELIËF 
Thomas Billas en Théa Hallak 
Workshop 
14/11 – 14.00 > 17.00 
 
De Brusselse ontwerpers Thomas Billas en Théa Hallak (Atelier HIER) organiseren een print 
workshop waarbij een stempel wordt gemaakt van de vele voorwerpen die ze bij elkaar 
snuisterden tijdens hun reizen. 
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Het duo inspireerde zich hiervoor op de installaties van John M Armleder en de expo All of 
the Above waarbij de compositie en het overlappen van kunstwerken centraal staat maar 
evenzeer het verzamelen zonder enige hiërarchie van objecten en materialen, een 
terugkerend thema in de geschiedenis van Écart, het Dadaïsme en de Fluxus-beweging. 
FR/NL 
8-12 jaar 
Beperkte plaatsen, reserveren via workshops@kanal.brussels 
SR1 
Gratis 
 
KUNSTENDAG VOOR KINDEREN 
15/11 – 10u00 > 18u00 
NL 
3-12 jaar 
 
A L’INFINI 
ARLETTE VERMEIREN 
Workshop weven 
28/11 & 29/11 14.00 > 17.00  
Arlette Vermeiren woont in Brussel. Ze was docent aan de Academie voor Schone Kunsten 
van Doornik en artistiek directeur textiel aan het TAMAT. Arlette Vermeiren wist zijdepapier, 
verpakkingen van citrusvruchten, chocolade ... te temmen. Ze haalde ze uit elkaar, schikte ze 
opnieuw en knoopte ze weer samen. Zonder accessoires, geen lijm, geen draad. Muren, 
gordijnen. Kleine en op het eerste gezicht waardeloze voorwerpen veranderen in 
indrukwekkende lappen textiel. Het publiek werkt tijdens deze workshop mee aan het 
kunstwerk zelf en laat zich leiden door de kundige handen van deze bijzondere kunstenares. 
 
FR/NL 
Vooraf inschrijven niet nodig: participatieve workshop voor iedereen (kinderen moeten 
begeleid worden door een volwassene). 
Kinderen: Gratis 
Volwassenen: Actuele toegangsprijs 
Max. 2 kinderen per begeleider 
 
WEIRD LITTLE HUMAN 
JEAN-PAUL LESPAGNARD 
05/12 + 06/12 – 14.00 > 17.00 (8-12 jaar) 
  
Jean-Paul Lespagnard, Belgisch ontwerper en icoon met vele gezichten, stak Weird Little 
Human in elkaar, een workshop die op zijn lijf geschreven is: eigenzinnig en 
geëngageerd. Zijn euforische universum van uitspattingen en vrijheid is een knipoog naar het 
werk van Genesis Breyer P-Orridge. De link van deze kunstenaar met John Armleder zal 
tegelijk te zien zijn bij KANAL – Centre Pompidou. 
Jean-Paul Lespagnard bedenkt modecollecties, ontwerpt kostuums voor internationale 
choreografieën, stopt cultproducten in een nieuw jasje en weeft banden tussen folklore, 
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geschiedenis en hedendaagse vraagstukken. En soms doet hij alles tegelijk. Hij creëerde deze 
vreemde, kleine wezentjes voor Kanal, een workshop zonder taboes en clichés. 
FR/NL 
SR1 
Gratis, zonder reservatie 
 
‘UNIQUE EN SON GENRE’ 
Een dragqueen, een boek, een kind dat luistert en een volwassene naast hem. 
Lezing door Peggy Lee Cooper 
Een copresentatie van Spring 1030, het Théâtre de Liège en het Théâtre 140 
Zaterdag 05/12 & Zondag 06/12 – 11.00 > 11.45 
 
Hoe kun je, als je nog klein bent, in de literatuur, de muziek, de poëzie, in woorden en kleuren 
een antwoord vinden op je vragen over gender? De lezing Uniek in zijn soort is de 
gelegenheid bij uitstek voor de allerkleinsten om te ontdekken hoe complex een mens in 
elkaar zit. Ze nodigt uit tot dialoog en laat zien hoe het leven echt is en hoe mooi diversiteit 
kan zijn. 
 

DO'S POSTERS 
“LES CONSEILLERS” STELLEN VOOR: TERESA SDRALEVICH  
Workshop RISO-drukken 
 
Een uitgesneden vorm + een slogan = een dwingende affiche! 
Teresa Sdralevich is graficus en illustratrice, ze werkt met zeefdruk, ontwerpt affiches en heeft 
haar hart verloren aan Molenbeek. Haar eenvoudige beelden, waarvoor ze geen 
compromissen sluit, spelen in op culturele, politieke en sociale thema’s. Dankzij deze speelse 
en participatieve workshop kan het publiek een boodschap de wereld insturen. 
6-12 jaar 
Gratis 
Beperkt aantal plaatsen, reserveren via workshops@kanal.brussels 
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7.03. RONDLEIDINGEN 
 
REGELMATIGE RONDLEIDINGEN 
 
VISITE DISCO 
Rondleidingen 
Elke donderdag avond, DISCO rondleidingen van 45 minuten 
>> 19.00 NL 
>> 19.30 EN 
>> 20.00 FR 
 
De bekendste werken van de kunstenaar worden op de voorgrond gezet. Het publiek kan de 
tentoonstelling bezoek en de avond afsluiten in het café van KANAL – Centre Pompidou. De 
inrichting daarvan is van de hand van ontwerper Stéphane Barbier Bouvet, die een knipoog 
maakte naar de bars in Genève waar John M Armleder graag komt. Elke donderdagavond 
klinkt op de achtergrond elektro, jazz of experimentele muziek. De bezoekers nippen aan een 
cocktail en knabbelen aan tapas die het team van KANAL met zorg heeft geselecteerd. 
Max 10 pers 
 

VISIT’ALL 
Rondleidingen 
Elke zondag, de Visit’ALL van 1u30: 
>> 14.00 NL 
>> 15.00 EN 
>> 16.00 FR 
Een duik van 1,5 uur in de kleurrijke fantasiewereld van John M Armleder, onder de 
enthousiaste en gedegen begeleiding van een gids. 
Max 10 pers 
 

ANDERE RONDLEIDINGEN 
 
 
PERSPECTI.EF.VE 
MENTALKLINIK  
02/10 – 18.00 
Het werk van John M Armleder door de ogen van een kunstenaar. De rol van mediator is in 
dit subjectieve bezoek weggelegd voor kunstenaars en experts die werken met visuele kunst 
en die het publiek deelgenoot maken van hun kijk op de wereld van John M Armleder of voor 
kunstenaars die hij ruimte gaf in de zalen van KANAL – Centre Pompidou. 
 
:mentalKLINIK is een duo uit Istanboel, met Brussel als uitvalsbasis. Yasemin Baydar en Birol 
Demir sloegen in 1998 de handen in elkaar. De artiesten hebben een reactionaire, open 
laboratory-kijk op proces, productie, rollen, uitwerking en presentatie. Ze willen zich niet 
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gebonden voelen door een enkel lexicon of een enkele stijl en kiezen resoluut voor de 
bruisende en dwingende visuele taal van de media en de nacht. Voor It Never Ends geeft het 
duo zijn eigen kijk op Armleders artistieke aanpak. 
 
 
INTIEME RONDLEIDINGEN 
 
Naar een idee van Valérie Bodson. 
Rondleiding, max 2 pers. 
En wat als we na de gezondheidscrisis nu eens alleen overhielden wat telt: intimiteit.  
Een bijzonder moment, even stilstaan, even alles achterlaten ... Een tête-à-tête met een 
kunstwerk! Een krukje, een zetel of een kussen ... Kies waar je gaat zitten en laat je leiden 
door je eigen weerspiegelingen. Na een kwartier worden je overpeinzingen onderbroken, 
maar je kunt verder van gedachten wisselen met een acteur/actrice die je vertelt over het 
werk, de kunstenaar en zijn kijk op de wereld. Een intieme theaterervaring, met voldoende 
respect voor social distancing, maar ook met ruimte om sociaal en intellectueel dicht bij elkaar 
te komen. 
 
Donderdag 8/10 – 18.00 / 19.00 / 20.00 / 21.00 
FR  
Van en met Valérie Bodson. 
 
Valérie Bodson is geboren in België en studeerde theater in Parijs aan de école du passage 
bij onder meer: Niels Arestrup , Anna Alvaro, Pierre Pradinas.  Valérie Bodson probeert al een 
paar jaar met succes te experimenteren met creaties die niet typisch samengaan met 
podiumkunsten. Ze ontdekte nieuwe manieren om te performen, eigenzinnig, bevreemdend, 
maar ook intiem. 
 
Zaterdag 05/11 – 18u00 / 19u00 / 20u00 / 21u00 
Zaterdag 12/12 – 14u00 / 15u00 / 16u00 / 17u00 
NL  
Rabina Miya is danseres, performer en acteur. Oorspronkelijk van Nepal, woont en werkt zij 
in Gent en Brussel. Rabina Miya studeerde Drama aan het RITCS en slaagde onlangs voor de 
toelatingsproeven voor een masteropleiding in de Vrije Kunsten, optie Performance aan het 
KASK. Rabina Miya gebruikt haar lichaam en haar expressie als medium om verhalen, 
verbeelding en fantasie vorm te geven. Tijdens dit ‘gezellig gesprek’ kruipt zij in de rol van 
verhalenverteller, van speler, van danser en interpreteert zij op ludieke wijze enkele werken 
van John M Armleder. 
Max. 2 personen per rondleiding, reserving via educatie@kanal.brussels 
 
 
PETRA VAN BRABANDT 
NL 26/11 – 18.30 
EN 04/12 – 18.30 
Het werk van John M Armleder door de ogen van een kunstenaar. 
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De rol van mediator is in dit subjectieve bezoek weggelegd voor kunstenaars en experts die 
werken met visuele kunst en die het publiek deelgenoot maken van hun kijk op de wereld van 
John M Armleder of voor kunstenaars die hij ruimte gaf in de zalen van KANAL – Centre 
Pompidou. 
 
Petra Van Brabandt is docent en kunstfilosoof. Haar doctoraatsthesis schreef ze over David 
Hume. Ze doceert aan Sint Lucas Antwerpen en P.A.R.T.S Brussel en onderzoekt de relatie 
tussen kunst en pornografie. Tijdens deze talk stelt Van Brabandt dat kunst en pornografie 
wel degelijk een perfect huwelijk kunnen aangaan en geeft ze haar perspectief op de 
tentoongestelde werken van Genesis P. Orridge en Carolee Schneemann. 
 
Enkel op reservering via: educatie@kanal.brussels 
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7.04. EDUCATIE 
  

We laten jongeren graag kennismaken met hedendaagse creaties en willen de pedagogische 
en inclusieve rol van KANAL-Centre Pompidou benadrukken. Om die redenen nodigen we 
leerkrachten uit om de ruimtes en tentoonstellingen van het museum te benutten als een plek 
voor ontmoetingen, communicatie en experimenten. 
  
Het pedagogisch team van het museum wil leerkrachten graag begeleiden om van KANAL ) 
Centre Pompidou een echt werkinstrument te maken, om op basis van de museumervaring 
ter plaatse klasprojecten te ontwikkelen die aangepast kunnen worden aan de verschillende 
basisvaardigheden en referentiekaders. Hedendaagse kunst leent zich uitstekend voor een 
pluralistische lezing en wordt op die manier een uniek leermiddel, direct verbonden met de 
wereld van vandaag. 
  
FILOSOFIEATELIER 
Tijdens de filosofieworkshops van Les Loulous Philosophes leren kinderen al vanaf jonge 
leeftijd voor zichzelf te denken, samen te werken, zichzelf en anderen te respecteren over 
verschillen heen. De tentoonstelling It Never Ends vormt de perfecte speeltuin om 
eenvoudige filosofische principes te ontdekken, te begrijpen en vragen te stellen, die zowel 
betrekking kunnen hebben op het dagelijkse leven van het kind als de hedendaagse kunst. 
  
DRUKKERIJ 
In dit tijdperk van digitale technologie en reproductie op grote schaal, kan je in onze 
huisdrukkerij experimenteren met verschillende soorten druktechnieken -en materialen. Kom 
er langs met je klas en ontdek de rijkdom en diversiteit van papier, de waarde van 
vakmanschap en het artistieke potentieel van de drukkunst. 
  
SLAM POETRY 
Hedendaagse kunst lokt vaak heel wat gevoelens uit: van kwaadheid tot ontroering… 
Iedereen reageert anders op kunst. Tijdens deze workshop laat je je inspireren door de 
kunstwerken van John Armleder en leer je je gewaarwordingen en gevoelens uiten door 
middel van poëzie, slam en rap. 
 
FREESTYLE DANCE 
Bij KANAL – Centre Pompidou dansen we in de zalen! Hou je van hip hop, muziek en dans? 
Kom dan mee dansen met Freestyle Lab, een Brussels platform voor urban dancers, en laat 
je inspireren door de ruimte, de tentoongestelde kunstwerken, de muziek… Ontdek je eigen 
stijl op het ritme van hip hop, groovy beats en de werken van John Armleder en de bevriende 
kunstenaars die hij uitnodigt tijdens deze tentoonstelling. 
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8. PUBLIEKE RUIMTE 

 
PUBLIEKE RUIMTE 
GEOPEND 24.09.20 - 25.04.21 
Vrije toegang 
Elke dag 8.00 - 20.00 uur 
Late opening: donderdag 11.00 - 22.00 uur 
BAR-RESTAURANT 
SHOWROOM 0 
Op het gelijkvloers is er, naast de ontvangstruimte, de ticketbalie, de vestiaire en de 
museumshop, eveneens ontworpen door Stéphane Barbier Bouvet, ook een bar-restaurant 
dat alle dagen is geopend van 8.00 uur tot 20.00 uur (op donderdag tot 22.00 uur): ontbijten, 
lunchen, een vieruurtje nuttigen, aperitieven, tapas eten, iets drinken, … het is allemaal 
mogelijk bij KANAL – Centre Pompidou, dat een toegankelijke, gevarieerde en innovatieve 
kaart aanbiedt. Deze is bedoeld om de aandacht te vestigen op de Brusselse, Belgische en 
buitenlandse ambacht en producenten die als gemeenschappelijke kenmerken vakmanschap, 
milieubewustzijn en de waarden van kwaliteit en nabijheid hebben. 
 
RUIMTES VOOR WORKSHOPS 
SHOWROOM 0 
De ateliers, nog steeds op het gelijkvloers, zijn ontworpen om de pedagogische activiteiten 
voor scholen, buitenschoolse organisaties en jongerenverenigingen te ontvangen. Ze vormen 
het ontmoetings- en beginpunt voor een veelheid aan activiteiten, zowel deze op aanvraag 
als de tweewekelijkse workshops die door KANAL – Centre Pompidou worden 
geprogrammeerd voor alle doelgroepen, ongeacht hun leeftijd en met het oog op diversiteit. 
Het programma voor de doelgroepen is gebaseerd op een participatieve dynamiek om zo, 
met de bijdrage van lokale ontwerp(st)ers, te komen tot een onderdompeling in de wereld 
van John M Armleder. 
 
DRUKKERIJ 'DE RAADGEVERS' 
SHOWROOM 1 
Openingsuren: Don 18.00 uur - 22.00 uur & Zat/Zon 11.00 uur - 19.00 uur 
Het idee om een drukkerij te creëren in de schoot van de tentoonstelling van John M 
Armleder kan niet los worden gezien van zijn roots. Zijn collectief Ecart was immers ook een 
uitgeverij, een drukkerij en een boekhandel. Voor It Never Ends heeft KANAL – Cente 
Pompidou de kunstenaars Daniel Wagener en Axel Claes uitgenodigd die voor de 
gelegenheid het collectief 'De raadgevers' vormen en die een programma en uitnodigingen 
aan andere kunstenaars verzinnen met als rode draad de 'ouderwetse' druktechnieken. Een 
kopieermachine vervolledigt voor de gelegenheid de reeks antieke machines die wekelijks in 
werking gezet worden. 
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"LA BIBLIOTHÈQUE À BORDS PERDUS" 
SHOWROOM 1 
De bibliotheek op de eerste etage van de Showroom is een project geleid door het 
architectuurcentrum CIVA, een partner van KANAL - Centre Pompidou. Genaamd "La 
bibliothèque à bords perdus" biedt ze een selectie van enkele honderden boeken over 
architectuur, de stad en het landschap. De toegang is vrij en het systeem van aankoop, 
selectie en rangschikking is collaboratief en participatief. Deze ervaring past in het perspectief 
van de bibliotheek die zal worden ondergebracht in het toekomstige museum, dat tegen 
2023 zal worden geopend in de voormalige garage. Door middel van verscheidene met 
elkaar verweven protocollen (selectie, rangschikking en presentatie van boeken - ontlening, 
uitwisseling en schenking door het publiek - uitnodiging voor debatten, lezingen en 
projecties) zal een veelheid aan ideeën met elkaar geconfronteerd worden, en zullen 
verschillende manieren om de wereld te zien, te begrijpen, te doorgronden of nog te 
organiseren, op één plaats worden verzameld. 
 
COWORKINGRUIMTE 
SHOWROOM 1 
In dezelfde ruimte als de bibliotheek wordt een co-workingruimte gecreëerd. Deze atypische 
werkomgeving biedt de mogelijkheid om efficiënt te werken in een gemoedelijke, 
aangename en inspirerende ruimte. Je kan kiezen uit verschillende types werkplaatsen: ofwel 
rechtstaand met een spectaculair uitzicht op het kanaal en de Saincteletteplaats, ofwel zittend 
in een cosy zetel, ofwel aan een van de tafels van de bibliotheek. De co-workingruimte is een 
plaats voor opleiding, reflectie en creatie en verwelkomt en organiseert wekelijks 
evenementen rond uiteenlopende thema's. 
 
DRIE KUNSTWERKEN VAN JOHN M ARMLEDER 
Deze publieke ruimte wordt 'bewoond' door John M Armleder zelf. Ze is opgebouwd rond 
drie grote werken die de artiest speciaal voor Kanal heeft gecreëerd en die als drie grote 
welkomsttekens dienst doen voor een tentoonstelling die gezellig, open en toegankelijk moet 
zijn. Eerst worden de bezoekers uitgenodigd om een grote installatie te betreden die het 
gelijkvloers met de eerste etage verbindt. Het werk heeft de vorm van een monumentale 
steiger, is versierd met diverse planten, voorwerpen en lampen, en nodigt je uit om je onder 
te dompelen in de wereld van de artiest. Daarna komt het bar-restaurant-gedeelte 
(ontworpen met de hulp van de Brusselse ontwerper Stéphane Barbier Bouvet). John M 
Armleder zet er een nieuwe compositie neer die de voorsteven van het gelijkvloers bezet. 
Genaamd 'Flower power', bestaat deze, niet zonder humor, uit bloemen en planten die in 
auto- en vrachtwagenbanden zijn geplaatst. Tot slot heeft hij op de eerste etage van de 
Showroom een van zijn belangrijkste 'gietverf'-kunstwerken gerealiseerd. Met een lengte van 
meer dan 10 meter heeft de artiest het ter plaatse geschilderd, daarbij de afmetingen van de 
ruimte volop benuttend. 
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9. LA BIBLIOTHÈQUE À BORDS PERDUS 
 
LA BIBLIOTHÈQUE À BORDS PERDUS — EEN WERELD ZONDER EINDE 
KANAL – Centre Pompidou, SHOWROOM +1 
24.09.2020 – 25.04.2021 
 
La bibliothèque à bords perdus is een project van CIVA. Het is een experiment dat mee het 
pad effent voor de toekomstige bibliotheek die in KANAL – Centre Pompidou zal worden 
ingericht. Via verschillende met elkaar verweven protocollen (selectie, classificatie en 
presentatie van boeken – ontlening, ruil of schenking vanwege het publiek – uitnodiging voor 
debatten, lezingen en filmvertoningen) wil dit project een veelheid aan boeken confronteren 
met een veelheid aan ideeën. Het wil op één plek diverse manieren samenbrengen om de 
wereld te aanschouwen, te doorgronden, te vatten of te ordenen.  
 
Het opzet van uitwisseling (van boeken, gedachten of opvattingen) dat de bibliotheek bezielt, 
geeft vorm aan een lichte maar voortdurende wijziging van haar omgeving. Zoals het 
nauwelijks hoorbare geritsel van bladeren wanneer je in een bos wandelt of de pagina’s van 
een boek omslaat, hebben de ruimtes van deze bibliotheek elke ochtend een kleine wijziging 
ondergaan, nauwelijks merkbaar maar toch fundamenteel: de schikking van de boeken is niet 
meer precies dezelfde als de dag voordien. De staat van onze kennis kan hierdoor alleen maar 
verstoord worden. Dramatisch. 
 
La bibliothèque à bords perdus is een universeel maar tegelijk ook Brussels project, door de 
vragen die haar bestaan an sich opwerpen: een bibliotheek in een voormalige garage. 
Geconfronteerd met de onmetelijkheid aan kennis, de vele alternatieve proposities en die 
paar kortstondige zekerheden die een collectie van 1000 boeken biedt, stelt het CIVA aan de 
stadsbewoners, aan internationale en plaatselijke personaliteiten maar ook aan bezoekers, 
voor om zich het instrument ‘bibliotheek’ zelf toe te eigenen. En om het te hanteren om de 
stad errond te bevragen. 
 
De incongruentie van deze tijdelijke aanwezigheid vormt een rijk terrein om de ideeënwereld 
te verkennen en houdt tevens de belofte in van een toekomstig overleven in het schrijn dat 
de architecten van het Atelier Kanal uittekenen.  
 
De wereld bewonen 
 
Hoe heeft de mens door de eeuwen heen zijn leefwereld waargenomen en vormgegeven? 
Sinds wanneer zijn we ons bewust van de impact die dit stichtend handelen op onze 
omgeving kan hebben? Wat zouden de stichtingsverhalen kunnen zijn die tot onze steden 
hebben geleid? Schrijven we er nieuwe om de toekomst vast te leggen? Stedelijke wildgroei 
of grootstad? Urban sprawl of Großstadt? Een inclusieve stad of exclusieve wijken? Een 
levensplek voor iedereen? Ook voor de andere levende wezens die deel uitmaken van ons 
stedelijk landschap? Duizendpoten, vossen en spinnen inbegrepen? Paardenbloemen, sla en 
rododendron? 
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Het verdwijnen van sterke ideologieën en grote antropocentrische verhalen heeft geleidelijk 
aan plaatsgemaakt voor een andere manier om bewoond gebied te begrijpen, opgebouwd 
uit een reeks van met elkaar verweven verhalen, waarvan de verschillende lagen (en de kracht 
van de proposities die ze ondersteunen) een eigenheid bezitten die soms moeilijk te vatten 
is. Het is een palimpsest die we overgeërfd hebben en waar we het mee moeten stellen om 
verder te kunnen blijven gaan in een constructieve reflectie, waarbij het net van wezenlijk 
belang zal zijn om de potentiële waarde te erkennen van wat er al is.  
  
Dat verhaal wordt nu geschreven, met als belangrijkste doel ideeën te kunnen formuleren die 
zowel duidelijk als begrijpelijk zijn, in zoverre ze kunnen getuigen van de rijkdom van de 
meervoudige insteken die onze wereld vormgeven. Binnen een bredere opvatting van het 
bestaande is het zaak om nieuwe, soms antagonistische of contradictorische realiteiten te 
kunnen identificeren, produceren en accepteren – zonder ze terug naar af te sturen of ze te 
versmoren in de modder van een krachteloze consensus. Zo zal bijvoorbeeld de dubbele 
problematiek van het Antropoceen (maatschappelijk: hoe moeten wij, als mensen, handelen?) 
en van de veerkrachtigheid (materieel: wat te doen met wat er al bestaat?) centraal komen te 
staan in de noodzakelijke evolutie van de bewoonde omgeving. Hoe kunnen we nu al omgaan 
met dit antagonisme waartegen we ontologisch onmachtig zijn? 
 
PROGRAMMA 
 
LIBRARY ARCHITECTURE 
LUIGI FAILLA, KRIST BIEBAUW 
26/09 – 11.00 > 12.30 
SR 1  
 
Een bibliotheek moet tegemoet komen aan de noden en verwachtingen van haar bezoekers 
en tegelijk de ambitie koesteren om een grotere culturele en sociale rol te spelen. CIVA 
organiseert een debat tussen Luigi Failla en Krist Biebauw over de evolutie van deze 'derde 
plek' en haar architectuur. 
 
Is de bibliotheek een verouderd concept? Met de komst van de digitale cultuur is ze in elk 
geval al vaak doodverklaard. De bezoekerscijfers zijn al die tijd niet gedaald. Maar de 
behoeften en verwachtingen van de gebruikers zijn veranderd. Van een "kennistempel", die 
soms op een elitaire manier toegang bood tot cultuur en kennis, is de bibliotheek omgevormd 
tot een “derde plek”, een sociaal tussenstation. Een plek waar collecties nog steeds hun 
plaats hebben maar die delen met ontmoetingsruimten en tal van activiteiten en publieke 
diensten. 
 
Het concept van bibliotheken moet nog verder worden ontwikkeld om een bredere sociale 
en culturele rol te spelen. Hoe vertaalt deze evolutie zich in architecturale termen? Welke 
ruimte kunnen we inbeelden die overeenkomt met nieuwe manieren van informatievergaring 
(digitale en mobiele content, de hyperlink-logica, gefragmenteerd lezen)? Hoe kunnen we 
een plaats creëren die echt inclusief en neutraal is? En hoe vind je het juiste evenwicht tussen 
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de rust die nodig is voor studie en lectuur, en de drukte die hoort bij ontmoetingen en het 
uitwisselen van cultuur? 
 
CIVA organiseert een debat tussen Luigi Failla, architect en auteur van het boek "Du livre à 
la ville : la bibliothèque comme espace public" (MetisPresses, 2017) en Krist Biebauw, 
directeur van de bibliotheek De Krook in Gent, recent ontworpen door de architecten Cousée 
& Goris en het architectenbureau RCR, winnaars van de Pritzkerprijs 2017. 
 
MUSEUM ARCHITECTURE 
LAUNCH A+285 MUSEUMS W/ LISA DE VISSCHER, STEPHEN BATES (SERGISON BATES 
ARCHITECTS, ATELIER KANAL) & PIETER T'JONCK 
27/09 – 11.00 > 12.30 
SR1 – 2 – 3 – 4 - 5 
Conferentie (TALK) 
 
A+285 onderzoekt de rol van het hedendaagse museum. Wat zijn de ambities als 
tentoonstellingsruimte, als herdenkingsplek, als publieke ruimte of als katalysator voor 
stedelijke vernieuwing? Wat maakt het museum van de 21ste eeuw zo bijzonder? En hoe ziet 
een hedendaagse museumruimte eruit? Welke context biedt het museum voor 
tentoonstellingen die steeds hogere eisen stellen op ruimtelijk maar ook op technisch en 
klimatologisch gebied? A+285 is een nummer over nieuwe gebouwen voor (hedendaagse) 
kunst waarin niet alleen de architectuur centraal staat, maar ook het spanningsveld tussen 
gebouw, kunstwerk en bezoeker. Met onder meer: Z33 in Hasselt (Francesca Torzo), het 
Folkloremuseum in Moeskroen (V+), een blik op de Open Oproep voor het Design Museum 
in Gent en een stand van zaken voor Kanal-Centre Pompidou (noA - Sergison Bates). En een 
interview met het Zwitserse architectenbureau Gigon Guyer. 
 
LA BIBLIOTHÈQUE À BORDS PERDUS 
CHAPTER 1: CARLO MENON (ACCATTONE) 
01/10 – 19.00 
SR1 – 2 – 3 – 4 - 5 
Conferentie 
 
Elke maand wordt een expert(e) uitgenodigd om een bijdrage te leveren aan La bibliothèque 
à bords perdus. Hij of zij doet dat door publicaties te selecteren die passen binnen het thema 
van deze tijdelijke bibliotheek nlhet bewonen van de wereld. Elke opdracht mondt uit in een 
publieke presentatie die toont hoe op erg verschillende manieren kan worden omgegaan met 
hetzelfde thema, met als enige constante de keuze voor het boek als medium.  
 
Carlo Menon (Italië, 1981) woont in Brussel, is architect en onderzoeker theorie en 
geschiedenis. Op een transversale manier richt zijn praktijk zich op theoretisch onderzoek, 
pedagogie, publicaties en tentoonstellingen. Hij geeft ateliers aan de architectuurfaculteit La 
Cambre Horta (ULB, Brussel), en doceert representatie in de Master Civic Design aan de PBSA 
Düsseldorf. Hij is mede-oprichter van het tijdschrift Accattone. 
 



   
 

KANAL – Centre Pompidou 

 
70 

POP-UP STAD 
Familieworkshop 
03/10 – 14.00 > 17.00 
SR1 – 2 – 3 – 4 - 5 
Atelier 
 
In het midden van een grote vlakte, beplant met bomen en doorkruist door een beekje, 
verschijnen huizen. Beetje bij beetje wordt in de loop van de workshop een stad gebouwd. 
Het is een stad die lessen leert uit de lockdown, een stad met weinig auto's, met meer ruimte 
voor natuur, met aangename woningen voor iedereen, spelletjes, openluchtvoorstellingen... 
Met behulp van de pop-up techniek maken jong en oud hun ideale stad. Ze claimen alle 
publieke ruimte, ontwerpen nieuwe woningen, organiseren het verkeer, creëren parken, 
moestuintjes en speeltuinen. Welkom in de pop-up stad! 
 
Workshop met een selectie kinderboeken als uitgangspunt, geleid door architecte Ana 
Ponthina  
 
DES BÉGUINAGES À L'ARCHITECTURE FÉMINISTE : HABITER HORS LES MURS DU GENRE 
APOLLINE VRANKEN 
03/12 – 19.00 
SR1 – 2 – 3 – 4 - 5 
Conferentie 
 
Genderstudies zorgen voor een nieuwe lezing van de grenzen tussen stedenbouw en 
architectuur. De indeling van een gamma aan ruimtelijke structuren tussen de private en de 
publieke ruimte evolueert naar een beeld van de ruimte waarbij de grenzen tussen binnen en 
buiten onduidelijk worden. Het is misschien door het gevoel van legitimiteit en 
zelfvertrouwen, dat verschillende vormen van feminisme proberen te ontwikkelen en te 
voeden bij vrouwen (empowerment), dat de grootste ruimtelijke verandering plaatsvindt: 
door het gebrek aan investeringen in de private ruimte door mannen worden 
gendergebieden hertekend door vrouwen, waarbij de grenzen tussen publiek en privaat, 
tussen stadsplanning en architectuur, vervagen en verdwijnen. Al in de 12de eeuw vond dit 
principe ingang bij de begijnen, een stadsbeweging van seculiere, gelovige, ondernemende 
vrouwen. Ze ontwikkelden een manier van wonen en leven die emancipatorisch en 
revolutionair was: het begijnhof. 
 
Vanaf 2014 is Apolline Vranken betrokken bij de Cercle Féministes de l'ULB. Ze is 
gepassioneerd door genderverhoudingen op het vlak van (publieke en private) ruimte, en 
gelijkheid in een stedelijke context. Ze onderzoekt deze thema's in haar afstudeerwerk “Des 
béguinages à l’architecture féministe. Comment interroger et subvertir les rapports de genre 
matérialisés dans l’habitat ?”, gepubliceerd door de l’Université des Femmes in 2018. Na het 
behalen van haar diploma architectuur in 2017, vervoegde Apolline gedurende een jaar de 
redactie van het tijdschrift A+ Architecture in Belgium. Vandaag werkt ze als architect bij het 
bureau Urban Platform en als projectverantwoordelijke voor de vzw L'Ilot - Sortir du sans-
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abrisme. Met haar platform L'architecture qui dégenre is ze initiatiefneemster van de 
Belgische editie van de Journées du Matrimoine. 
 
DONNA HARAWAY: STORY TELLING FOR EARTHLY SURVIVAL 
FABRIZIO TERRANOVA & ISABELLE STENGERS 
12/12 – 18.00  
Projectie en lezing 
 
Filosofe Isabelle Stengers en filmregisseur Fabrizio Terranova bespreken de film Donna 
Haraway: Story Telling for Earthly Survival, en de wonderen van het zoeken naar verwantschap 
(of zoals Donna Haraway zou zeggen: making kin) in het Antropoceen. Na het gesprek volgt 
de screening van de film. 
 
LA BIBLIOTHÈQUE À BORDS PERDUS 
CHAPTER 3: DIRK SIJMONS  
017/12 – 19u00 
SR1 – 2 – 3 – 4 - 5 
Conferentie 
 
Elke maand wordt een expert(e) uitgenodigd om een bijdrage te leveren aan La bibliothèque 
à bords perdus. Hij of zij doet dat door publicaties te selecteren die passen binnen het thema 
van deze tijdelijke bibliotheek nl. het bewonen van de wereld. Elke opdracht mondt uit in een 
publieke presentatie die toont hoe op erg verschillende manieren kan worden omgegaan met 
hetzelfde thema, met als enige constante de keuze voor het boek als medium.  
 
Dirk Sijmons is landschapsarchitect met een opleiding als stedenbouwkundige. In 1990 was 
hij een van de oprichters van H+N+S Landschapsarchitecten. Hij ontving talrijke prijzen en 
werd benoemd tot eerste Rijksadviseur voor het landschap van Nederland (2004-2008). Hij 
bekleedde de leerstoel Environmental Design (2008-2011) en Landscape Architecture (2011-
2015) aan de TU-Delft. Sijmons was curator van IABR-2014 (Internationale Architectuur 
Biënnale Rotterdam) met als thema Urban-by-Nature. Op de World Design Summit van 2017 
in Montreal werd hij bekroond met de IFLA sir Geoffrey Jellicoe award. 
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10. PRAKTISCHE INFORMATIE 
 
Data 
It Never Ends, part 1: 24 september-27 december 2020 
It Never Ends, part 2: 4 februari-25 april 2021 
 
Openingsweekend   
Van donderdag 24 tot zondag 27 september 2020 
 
Themaweekends   
Voor elke nieuwe tentoonstelling van John M Armleder organiseert KANAL-Centre Pompidou 
een themaweekend:  
15-18 oktober 2020: Silent Room  
3-6 december 2020: Red Room 
4-7 februari 2021: Flux Room  
18-21 maart 2021: Room Room 
 
Rondleidingen   
Bezoek DISCO (45’)  
Elke donderdag, 19.00 u (NL), 19.30 u (EN), 20.00 u (FR) 
Visit’ALL (90’)  
Elke zondag, 14.00 u (NL), 15.00 u (EN), 16.00 u (FR) 
 
Openingsuren:  
TENTOONSTELLING  
(Showroom 2-5) 
Donderdag 24 september 2020 — Zondag 25 april 2021   
Vrijdag - zondag 11.00 - 19.00 u 
Nocturne: donderdag 11.00 - 22.00 u 
 
PUBLIEKE RUIMTE 
(Vrije toegang: Showroom 0-1)  
Donderdag 24 september 2020 — Zondag 25 april 2021   
Elke dag 8.00 - 20.00 u 
Nocturne: donderdag 8.00 - 22.00 u 
 
Tijdens de zeven maanden tentoonstelling zal KANAL – Centre Pompidou vier verschillende 
tentoonstellingspublicaties uitbrengen. 
 
  



   
 

KANAL – Centre Pompidou 

 
74 

  



   
 

KANAL – Centre Pompidou 

 
75 

11.  TEAM, DANKWOORD & PARTNERS 
 
 

11.01. TEAM 
 
KANAL – Centre Pompidou  
Directeur:  Yves Goldstein  
Secretaris-Generaal: Jean-François Leconte  
Commissariaat: Bernard Blistène, Directeur du Musée national d’art moderne–Centre 
Pompidou, Yann Chateigné, Curateur, KANAL – Centre Pompidou  
Adjunct-artistiek directeur belast met publiek en partners: Anna Loporcaro  
Programmering podiumkunsten: Guy Gypens  
Programmering muziek: Alain Benisty  
Programmering cinema: Jonathan Pouthier  
Productie: Claire Szulc, Louise Liefooghe, Marine Urbain, Olivier Vaessen, Younes Zarhoni, 
Camille Cios, Baptiste Delhauteur in samenwerking met Delta Production  
 
Team KANAL  
Jennifer Beauloye, Alain Benisty, Béatrice Best, Jérôme Bredael, Anne Botte, Yann Chateigné, 
Claire Contamine, Géraldine de Brouwer, Marie de Ganay, Damien de Hemptinne, Baptiste 
Delhauteur, Ines Deraedemacker, Eléonore de Radiguès, Desirée De Winter, Olivier Frey, 
Yves Goldstein, Caroline Kadziola, Pascal Goossens, Guy Gypens, Caroline Haraké, Cyrille 
Lebeau, Jean-Franc�ois Leconte, Louise Liefooghe, Anna Loporcaro, Nathalie Martiat, Pauline 
Meunier, Anne Oleffe, Claire Szulc, Marine Urbain, Olivier Vaessen, Aaricia Vanhamme, 
Caroline Van Meerbeek, André Verstraeten, Chi Vo 
Design: Bureau Barbier Bouvet  
John M Armleder Studio: Lena Guevry et Ludovic Bourilly  
 
Bruikleners Part 1  
John M Armleder, Gregory Bourrilly, Lionel Bovier, Galerie Massimo de Carlo (Milan / Londres 
/ Hong Kong), Christian Floquet, MAMCO (Genève), Charlemagne Palestine,  Mai-Thu Perret, 
Galerie Francesca Pia (Zürich), Fundacion Almine y Bernard Ruiz-Picasso para el Arte 
(Bruxelles), Musée national d’art moderne – Centre Pompidou (Paris), Galerie Almine Rech 
(Bruxelles / Paris), Scabal (Bruxelles), Galerie Sprueth Magers (Berlin / Londres / Los Angeles), 
Collection Syz (Genève) 
 
Dank aan 
Le Musée national d’art moderne – Centre Pompidou (Parijs), voorzitter Serge Lasvignes en 
medewerkers, MAMCO – Musée d’art contemporain (Genève), directeur Lionel Bovier en 
medewerkers.  Het oeuvre It Never Ends (FS), 2020 
van John M Armleder genoot de steun van 
de galerijen Almine Rech (Brussel / Paris) 
en Massimo de Carlo (Milaan / Londen / Hongkong) 
De drukkerij Les Conseillers werd mogelijk gemaakt dankzij de steun van Riso by Arcatech 
 



   
 

KANAL – Centre Pompidou 

 
76 

11.02. PARTNERS 
 
 
STRUCTURELE PARTNERS

 
 
 
INSTITUTIONELE PARTNERS 

 

 
 

STICHTING PARTNERS 

 
 
GEPRIVILIGEERDE PARTNERS 
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PROMOTIONELE PARTNERS 
 
 

 
 

 
MEDIAPARTNERS 

 
 
TOERISTISCHE PARTNERS 
 
 

 
 
 

 
  



   
 

KANAL – Centre Pompidou 

 
78 

 
 
  



   
 

KANAL – Centre Pompidou 

 
79 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Persdienst STICHTING KANAL  
BE CULTURE  
General Manager: Séverine Provost 
Project Coordinators: Noor Van der Poorten & Virginie Luel  
noor@beculture.be | +32 4 75 47 29 44 
virginie@beculture.be | + 32 478 49 95 97 
+ 32 2 644 61 91 - info@beculture.be - beculture.be 
 

STICHTING KANAL 
Communication & Sponsoring 
Béatrice BEST - Communication & Sponsoring Manager 
+32 495 29 04 10 | +32 2 435 13 71 
 bbest@kanal.brussels 
Chi Vo - E-Communication & Community Officer 
+ 32 (0)4 – 95.99.10.55 
cvo@kanal.brussels 
 

CENTRE POMPIDOU   
Communicatiedienst 
Agnès Benayer – Directrice  
agnes.benayer@centrepompidou.fr | +33 1 44 78 12 87  
Timothée Nicot – Persverantwoordelijke 
timothee.nicot@centrepompidou.fr | +33 1 44 78 45 79  
centrepompidou.fr  
 
 


