TWELF. Ogenschijnlijke tegenstellingen.
Twaalf veelzijdige beelden vernieuwen blik op de abdij.

Nog tot en met 11 september kan je in het abdijpark de gratis beeldententoonstelling ‘TWELF. Ogenschijnlijke tegenstellingen.’ bezoeken. Twaalf kunstwerken geven er een nieuw gezicht aan de eeuwenoude site. Hoewel het stuk voor
stuk erg verschillende beelden zijn, draaien ze allemaal rond één en hetzelfde thema: tegenstrijdigheden. Curator Zjos
Meyvis en medeorganisator Jan Stuyck lichten alvast een tipje van de sluier.
Hoe is de idee ontstaan om deze
expo op poten te zetten?
Zjos Meyvis: “In 1988, toen de abdij
nog in puin was, heb ik er mee de
grote tentoonstelling ‘Verdwenen
aarde’ georganiseerd. Op zes weken
tijd kwamen er maar liefst 5000
bezoekers. Sinds de abdij gerenoveerd is, zijn er regelmatig exposities in de hal op de eerste verdieping. Nu wilde ik opnieuw een
beeldententoonstelling organiseren
in het park rond de abdij. Ik ben blij
dat Jan zijn schouders mee onder dit
project heeft gezet.”
Jan Stuyck: “Ik ken Zjos al een tijdje en heb via hem kennisgemaakt
met het project ‘Verdwenen aarde’.
Ik vind het heel fascinerend hoe dat
initiatief tot stand is gekomen. Met
‘TWELF’ kunnen we nog eens refereren naar ‘Verdwenen aarde’ en tegelijk iets nieuws rond kunst in de
publieke ruimte organiseren.”
Welke kracht heeft het abdijpark
voor jullie als locatie voor zo’n openluchttentoonstelling?
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Zjos: “Als je aan mij vraagt wat de
belangrijkste plaats in Hemiksem is,
dan antwoord ik zonder enige twijfel: de abdij. Dit monument torent
letterlijk boven de gemeente uit.
Dankzij de abdij herken je Hemiksem van ver, zelfs van over het water.
Het is een historisch waardevolle
site, maar ook op andere domeinen
is deze plek belangrijk. Hier kruisen
bijvoorbeeld rivieren elkaar. Zowel
het pure uitzicht van de site als de
symbolisch belangrijke waarde lenen zich als ideale plaats om kunst
te presenteren. Tegelijk is het een
kans om dit ‘bangelijke’ monument
nog eens in de kijker te zetten.”
Jan: “De ruimte van het abdijpark
laat toe om diverse beelden samen
te brengen. Voor mij is dit bovendien een plek vol interessante tegenstrijdigheden. De abdij was ooit
een gevangenis, maar ook een zorginstelling. Als erfgoedsite neemt
ze je mee naar het verleden, maar
als administratief centrum speelt ze
evenzeer een belangrijke rol in het
heden. Ook verschillende materiële
componenten komen er samen; zo-

als het water van de rivieren en de
stenen waaruit de abdij zelf is opgebouwd. Niet toevallig organiseren we de expo vanuit die insteek:
‘ogenschijnlijke tegenstellingen’.”
Op welke manier komen die ‘ogenschijnlijke tegenstellingen’ aan bod
in de kunstwerken zelf?
Zjos: “De auto in de boom van Lut
Vandebos en Niko Van Stichel bulkt
van de tegenstellingen. De boom
straalt een zekere rust uit, terwijl
de rechtopstaande auto heel confronterend overkomt. Het kunstwerk
‘Hier en nu’ van Johan Rottiers is
dan weer tegenstrijdig omdat het de
vorm heeft van een typisch infobord
in een bos, maar eigenlijk niet meer
bevat dan de tekst ‘U bevindt zich
hier’. Het is een glasplaat die niet
informeert, maar uitnodigt om echt
naar de natuur te kijken.”
Jan: “Zelf vind ik dat er heel wat tegenstellingen samenkomen in ‘Le
timbre dorique’ van Philippe Gouwy
(lacht). Met zijn verticale vorm staat
het in lijn met de toren van de abdij,

maar is het in tegenstrijd met het
horizontale landschap. Hoewel het
doet denken aan stenen kapwerk, is
het beeld van hout gemaakt.”
Wat maakt een openluchttentoonstelling anders dan een traditionele
expo in een museum?
Zjos: “Een openluchttentoonstelling
als de onze is altijd en voor iedereen toegankelijk. De kunstwerken
kunnen zo een groter bereik krijgen.
Dat is voor ons belangrijk. We willen dat zoveel mogelijk mensen uit
Hemiksem en omgeving kunnen
kennismaken met de beelden én
met de magische abdijsite.”
Jan: “De interactie tussen de kunstwerken en de openlucht, de aarde
vind ik heel krachtig. Er is een voortdurende dynamiek tussen het artistieke werk en de openbare ruimte. In
een openluchttentoonstelling word
je als bezoeker geconfronteerd met
de vraag: waar bevind ik mij eigenlijk? In een museum bevindt kunst
zich in een aparte ruimte. De werken
moeten er volledig zelf spreken, de
ruimte staat op de achtergrond. Een
openluchttentoonstelling
draagt
ook bij aan een mooiere openbare
ruimte. Daarom ben ik ook blij dat
bij de heraanleg van de Gemeenteplaats er een nieuw kunstwerk zal
verschijnen.”
Willen jullie met ‘TWELF’ de Hemiksemnaar anders doen kijken naar de
abdijsite?
Jan: “Zeer zeker. Het is meer dan
kennismaking met kunst in een bij-

zondere ruimte. De kunst doet je
met andere ogen naar de abdij kijken. De bijenkast ‘beebox’ van Jacques Dujardin bijvoorbeeld dwingt
om de abdijsite te zien als een ruimte vol biodiversiteit. Je begint je af
te vragen welke bloemen er zijn. De
rondzwermende bijen zullen sneller
opvallen (lacht).”

“We willen dat
zoveel mogelijk
mensen uit
Hemiksem en
omgeving kunnen
kennismaken met
de beelden én met
de magische
abdijsite.”
Hoe hebben jullie de artiesten en
kunstwerken geselecteerd?
Zjos: “We hebben geen open oproep gedaan. Op basis van gevoel
zijn we op zoek gegaan naar beelden die divers zijn qua materiaal en
volgens ons het best samen passen
in het landschap van de abdijsite. Zo
zetten we de ‘Speakers corner’ van
Dirk Hamblok aan de zuidgevel van
de abdij (waar de zomerbar is, red.),

omdat zowel het kunstwerk als de
gevel boogvormen hebben. De gigantische kubus ‘Cubes#94’ van Luc
De Man staat dan weer dichtbij ‘Le
timbre dorique’, omdat ook dat werk
zo groot is. Enkele artiesten exposeerden trouwens al bij ‘Verdwenen
aarde’, zoals Johan Rottiers.”
Moet ik als bezoeker een vast parcours volgen?
Jan: “Nee, er is geen vastgelegd begin- of eindpunt. Je kan perfect op
een dag vijf kunstwerken bekijken
en de volgende dag terugkomen om
er nog twee te bekijken. Wil je ze allemaal zien? Perfect, maar dat hoeft
niet. Door niet te werken met een
uitgetekend parcours, houden we de
tentoonstelling laagdrempelig.”
Tot slot, waarom moet ik als Hemiksemnaar zeker ‘TWELF’ bezoeken?
Zjos: “Omdat het een unieke gelegenheid is. Na meer dan dertig jaar
is er nog eens een beeldenexpo in
het abdijpark.”
Jan: “Tegelijk is een bezoek aan
‘TWELF’, zoals eerder gezegd, een
kans om de abdijsite te herontdekken, om de dagdagelijkse omgeving
vanuit een andere hoek te bekijken.
Bezoek de tentoonstelling, herontdek de abdij en zo ook onze eigen
gemeente.”

Alle info over ‘TWELF. Ogenschijnlijke tegenstellingen.’ en
een digitale catalogus vind je
op www.ivebica.be/TWELF.
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