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1. Jasper Rigole 
Outnumbered, a Brief History of Imposture, 
2009 
Camera, foto, computer, robotica, projectie, 
geluid 
Variabele afmetingen 

In deze installatie van Jasper Rigole (1980, 
België) zoomt de camera in volgens een door 
een computer aangespoord algoritme op 
verschillende jongetjes op een klasfoto uit 
1936. Een voice-over vertelt wat er later van 
de leerlingen in kwestie is geworden – de één 
werd schrijver, de ander dief of uitvinder. Zo 
wordt op associatieve wijze telkens een 
verband gelegd tussen de levens van de 
jongetjes. 

2. Agnès Geoffray 
Flying Man, 2015 
Zwart-wit diaprojectie 
Ongeveer 7 min. 

Agnès Geoffray (Frankrijk, 1973) is 
gefascineerd door faits divers en anekdotes uit 
de 19e eeuw die ze opnieuw tot leven brengt 
aan de hand van vergeelde postkaarten, zwart-
wit films en oude dia’s. Vaak benadrukt ze de 
analoge kwaliteiten van het medium in 
kwestie en bevraagt ze diens vermogen tot 
representatie. Dat is ook het geval met de dia-
projectie Flying Man die het in 1912 
gemediatiseerde fait divers vastlegde van een 
man die met een parachute in de vorm van 
een vleermuis van de Eiffeltoren sprong. Zijn 
vlucht werd uiteindelijk een val die hier in de 
tijd wordt uitgerekt. 

3. Peggy Buth 
Desire in Representation: Travelling Through 
the Musée Royale, 2009 
Zes pigment afdrukken op archiefpapier  
48 x 33 cm, ieder 

Peggy Buth (1971, Duitsland) werpt een blik 
achter de schermen van het depot van het 
Koninklijk Museum voor Midden-Afrika in 
Tervuren (Brussel). Een museum dat, voor het 
in 2018 volledig werd gerenoveerd, door haar 
oubollige, koloniale scenografie evenveel 
onthulde over de objecten die er werden 
tentoongesteld als het discours waarbinnen 
het fungeerde. 

4. Aurélien Froment 
Théâtre de poche, 2017 
HD video, kleur, geluid 
12 min. 27 sec. 



Voor de video Théâtre de poche neemt 
Aurélien Froment (1976, Frankrijk) de figuur 
van Arthur Lloyd als vertrekpunt. Hij was een 
bekende vaudeville artiest uit de jaren 30 die 
ook wel The Human Card Index werd 
genoemd. Lloyd had namelijk maar liefst 
vijftienduizend kaartjes of foto’s in de zakken 
van zijn mantel zitten waarvan hij op verzoek 
om het even welke afbeelding tevoorschijn 
kon toveren. Het personage in Froments film 
presenteert de toeschouwer uiteenlopende op 
kaarten afgedrukte afbeeldingen: van 
familiefoto’s tot speelkaarten, gevonden 
filmbeelden, reproducties van kunstwerken, 
antieke objecten, artefacten of gewone dingen. 
Zo legt hij verbanden tussen de diverse 
afbeeldingen op een manier die de bekende 
Bilderatlas - een associatief samengestelde 
beeldenbank van reproducties - van 
kunsthistoricus Aby Warburg oproepen. 

5. Ane Mette Hol 
For a Length of Time, 2013 
16 mm projectie van een tekening op 
transparante 16 mm aanloopfilm 
Lus 200 cm 

Ane Mette Hol (1979, Noorwegen) maakt 
vaak werk waarvoor ze dagelijkse objecten die 
gebruikt worden voor het produceren van 
kunst opnieuw uitvoert als een trompe l’oeil. 
Dat is ook het geval met haar bijdrage voor 
deze tentoonstelling. Met een zwarte pen 
heeft ze op transparante 16mm film een 
meetlint getekend, die vertraagd wordt 
geprojecteerd in een loop. Zo laat ze tijd en 
ruimte op haar eigen wijze met elkaar 
samenvallen.  

6. Simon Fujiwara 
Untitled (Jacques), 2016 
Baby grootvaders klok 
132 x 30 x 22 cm 

Met Untitled (Jacques), een grootvaders klok 
op maat van een kind, roept Simon Fujiwara 
(1982, Verenigd Koninkrijk), naar eigen 
zeggen, het beeld op dat hij had van het 
overlijden van zijn grootvader. De man in 
kwestie bleek niet zozeer overleden te zijn 
tijdens de Tweede Wereldoorlog, zoals de 
kunstenaars grootmoeder beweerde, maar 
verborgen te leven in ballingschap nadat hij 
een tijd in de gevangenis had gezeten - zijn 
bestaan gehuld in een sfeer van mysterie en 
geheimhouding.  

7. Tris Vonna-Michell 
Monumental Detours / Insignificant Fixtures, 
2022 
35mm duo-diaprojectie, geluidswerk op 
luidsprekers, stoel 
Ongeveer 19 min. 

Tris Vonna-Michell (1982, Verenigd 
Koninkrijk) heeft zich het afgelopen 
decennium laten opmerken door de unieke 
manier waarop hij op associatieve wijze 
verhalen vertelt, al dan niet met behulp van 
foto’s, dia’s en andere documenten. In dit werk 
brengt hij, aan de hand van dia’s en een audio 
opname, een verslag van een verblijf in 
Detroit waarvoor hij zich baseert op een 
verweerd notitieboekje waaruit stukken tekst 
ontbreken of onleesbaar zijn geworden. Het 
geheel levert geen klassiek lineair verloop op, 
maar een fragmentarisch verhaal waaruit de 
onbetrouwbaarheid van het geheugen blijkt. 
 
8. Clare Noonan 
Paperweight and Stories (The Kowhai), 2012 
Postzegelblokken en tekst, op maat gemaakte 
vitrine 
114 x 96 x 48 cm 

Clare Noonan (1982, Nieuw-Zeeland) werkt 
vaak rond vergeten verhalen. Voor de reeks 
Paperweights and Stories combineert ze 
gevonden objecten of foto’s met een door haar 
geschreven tekst in een speciaal ontworpen 
vitrine. Voor The Kowhai toont ze een reeks 
postzegels naast een tekst met een 
jeugdherinnering over het huis waar ze 
opgroeide. 
 
9. Marcel van Eeden 
Untitled  
2001 
Negro potlood op papier 
19 x 38 cm 

Het levenswerk van Marcel van Eeden (1965, 
Nederland) bestaat erin om elke dag een 
nieuwe tekening te maken van een afbeelding 
of event dat zich heeft afgespeeld voor 1965, 
zijn geboortejaar. Voor zijn tekeningen 
baseert hij zich op een uitgebreid archief van 
foto’s, postkaarten, atlassen en oude kranten 
die de wereld oproept voor hij werd geboren. 
  
10. Pavel Büchler 
Une fois de plus, 2015 
Messing receptiebel, zijden vlinderdasje 
10 x 13 x 7,5 cm 
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De installatie Une fois de plus, een 
surrealistische combinatie van een ouderwetse 
hotel-lobby-bel en een zwarte vlinderdas, 
maakt deel uit van een reeks werken waarmee 
Pavel Büchler (1952, Tsjechoslowakije) 
filmklassiekers oproept. Dit werk is vernoemd 
naar de openingszin van L’Année dernière à 
Marienbad van Alain Resnais, een regisseur 
die vaak gebruik maakte van bijzondere 
narratieve technieken om de werking van het 
geheugen te onderzoeken.  
 
11. Mario García Torres 
The Betrayal of Transparency, 2012 
Vier zilveren dia’s 
5 x 5 cm x 1 mm (3x), 5 x 5 cm x 2 mm (1x) 

Met The Betrayal of Transparency heeft Mario 
García Torres (1975, Mexico) een aantal dia’s 
bedekt met zilver, waardoor de afbeelding op 
de dia onzichtbaar is geworden. Waar zilver in 
analoge fotografie gebruikt wordt om een 
beeld naar voren te toveren, wordt dat hier 
aangewend om afbeeldingen te verbergen. 
 
12. Sven Johne 
Trelleborg II, 2014 
Inkjet-print 
29,3 x 58,4 cm 

Sven Johne (1976, Duitsland) is gefascineerd 
door found footage en media afbeeldingen 
waarvan hij de herkomst onderzoekt door 
soms zelfs de eigenlijke locatie te bezoeken. 
Vaak combineert hij gevonden foto’s met 
stukken tekst die al dan niet autobiografisch 
zijn. Zo combineert hij feiten en fictie tot een 
nieuw gegeven. 
 
13. Paulien Oltheten 
Borstzak (Breast Pocket), 2015 
Zes C-prints, karton, zeefdruk, tekst 
32,5 x 31,5 x 3 cm, 18 x 11,5 cm (6x) 

Paulien Oltheten (1982, Nederland) is een 
observator die door de straten flaneert op 
zoek naar terugkerende patronen zoals 
opvallende lichaamshoudingen. Ze 
combineert haar foto’s met geschreven 
observaties. Voor Borstzak/ Breast Pocket legt 
ze de gewoonte vast van sommige mensen om 
een pakje sigaretten of ander spullen in hun 
borstzak te bewaren. Sommige passanten 
spoorde ze aan om dat ook zelf te beginnen 
doen. De passieve voorbijganger wordt zo een 
actieve performer in het theater van de straat. 
 

14. Daniel Gustav Cramer 
Tales 36 (Lago di Braies, Italy, August 2011), 
2012 
Twee analoge kleurenfoto’s 
24 x 29 cm, ieder 

De praktijk van Daniel Gustav Cramer (1975, 
Germany) omvat verschillende media zoals 
proza, video, boeken en beeldhouwwerk. Maar 
het is vooral de fotografie die een prominente 
plek inneemt. Cramer gebruikt fotografie om 
de continuïteit van een stilstaand beeld te 
suggereren, een tijdsverloop te evoceren of 
een gemis uit te drukken. Dat is ook het geval 
met de serie Tales die bestaat uit reeksen van 
gebeurtenissen op specifieke locaties. De 
analoge foto's tonen afbeeldingen met 
stapsgewijze verschuivingen in de tijd: de 
minieme bewegingen van een eenzame figuur 
aan de rand van een pier, de verschijning van 
een vrouw achter ramen van een appartement 
of de aanwezigheid of afwezigheid van een 
bootje op een meer in Tales 36 (Lago di 
Braies, Italy, August 2011). 
 
15. Marzena Nowak 
Untitled (Postcard from Poland), 2014 
Twee ingesneden oude postkaarten, oude 
groepsfoto's 
34,5 x 30 cm, ieder 

Marzena Nowak (1977, Polen) staat in haar 
werk wel vaker stil bij autobiografische 
gegevens in de schemerzone tussen geheugen 
en verbeelding. Met de reeks Untitled 
(Postcards from Siberia) verwijst ze naar haar 
familieverleden. Een deel van haar familie was 
in de jaren 30 naar een goelag in Siberië 
gestuurd. De familieleden hadden daarna 
nooit meer de kans om elkaar opnieuw te 
ontmoeten. De enige manier om te 
communiceren was via postkaarten en foto’s. 
Nowak combineert die postkaarten in hun 
typische synthetische kleuren met zwart-wit 
familiefoto’s. Als een dubbelbeeld dat een 
ander verbergt. 
 
16. Alexandra Leykauf 
Untitled #10, 2014 
Collage, afdruk op archiefpapier 
40,5 x 60,3 cm 

Alexandra Leykauf (1976, Duitsland) 
verzamelt oude foto’s die ze in haar collages 
bewerkt.  Ze versterkt het unheimliche aspect 
van de oorspronkelijke tafereeltjes - zoals lege 
filmzalen of theaters - door er elementen aan 
toe te voegen of weg te laten. 
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17. Alexander Gutke 
Vertigo, 2013 
16 mm film, projector met bevestigde spiegels, 
vinyl single  
Variabele afmetingen 

Alexander Gutke (1971, Zweden) werkt met 
analoge technieken zoals dia’s en 16mm films 
die hij niet zozeer gebruikt als overzetter van 
informatie, maar als betekenisdragers op zich 
in een spel van illusie en zelfreflectie. Dat is 
ook het geval met Vertigo. Voor die installatie 
loopt een 16mm film vanaf de projector in een 
lus naar het plafond, die via een tweetal 
spiegels op een vinyl single projecteert. De 
geprojecteerde beelden creëren een optisch 
effect van een spiraalvorm die een gevoel van 
vertigo veroorzaakt. 
 
18. Oriol Vilanova 
On Standby, 2022 
Postkaarten, betaaltafel 
79/87,5 x 81 x 67 cm 

Oriol Vilanova (1980, Spanje) is een verwoed 
verzamelaar van postkaarten. Zijn collectie 
van duizenden kaarten classificeert hij op 
systematische wijze volgens meer dan 150 
door hem ingedeelde categorieën. Speciaal 
voor deze tentoonstelling heeft hij voor elke 
categorie een postkaart geselecteerd, die 
wordt voorgesteld in een half open 
lade en verwijst naar de mnemotechnische 
werking van het geheugen. Op deze manier 
fungeert deze presentatie als een fragment dat 
staat voor het geheel van zijn collectie die tal 
van echo’s vormt van het universum van W.G. 
Sebald. 

19. Moira Ricci 
Uit de serie 20.12.53 - 10.08.04, 2004 - 2014 

(fiancés), 
Lambda-foto op dibond 
19,5 x 29,3 cm 

(at the restaurant), 
Lambda-foto op dibond 
25 x 30 cm 

(on honeymoon in Milan) 
Lambda-foto op dibond 
21,5 x 29 cm 

(mom in the kitchen) 
Lambda-foto op dibond 
17,5 x 27 cm 

(mom, aunt Maura and aunt Claudia), 
Lambda-foto op dibond 
18,5 x 18,5 cm 

Met de titel 20.12.53 – 10.08.04 verwijst Moira 
Ricci (1977, Italië) naar de geboorte- en 
overlijdensdatum van haar moeder. Voor deze 
reeks bewerkte Ricci foto’s van haar moeder 
op digitale wijze door zichzelf steeds toe te 
voegen aan de compositie. Daardoor is ze 
aanwezig op elke gelegenheid. Een reis 
doorheen tijd en ruimte waardoor Ricci even 
terug is bij haar overleden moeder. 
 
20. Stéphanie Saadé 
Going to School, 2019 
Gedragen hemdje met borduurwerk 
25 x 25 cm 

Stéphanie Saadé (1983, Libanon) maakt werk 
dat vaak verwijst naar haar persoonlijke 
biografie maar tegelijk een universele 
betekenis krijgt. Hier toont ze een hemdje dat 
ze als kind heeft gedragen. Op het hemdje 
staat het traject geborduurd dat overeenkomt 
met de route die ze van huis naar school 
aflegde. 

21. Béatrice Balcou 
Container #12 (Anobium Punctatum & Hanne 
Darboven), 2020 
Insect, glas 
ø 4,8 cm x 6,5 cm 

Container #17 (Hexarthum Exiguum & Rosa 
da Tivoli), 2020 
Insect, glas 
ø 5 cm x 11,8 cm 

Container #22 (Anobium Punctatum & Bas 
Jan Ader) , 2020 
Insect, glas 
ø 3,7 cm x 9,3 cm 

Container #13 (Trogoderma Versicolor & 
Rogier Van der Weyden), 2020 
Insect, glas 
ø 7,8 x 7,6 cm 

Voor haar reeks Containers verzamelt 
Béatrice Balcou (1976, Frankrijk) insecten die 
afkomstig zijn uit depots van musea en die een 
ware nachtmerrie zijn voor elke conservator. 
Ze presenteert die dode insecten onder 
speciale glazen zonder voet die hier fungeren 
als stolp. De titel van elk werk verwijst naar de 
Latijnse benaming van het insect en de naam 
van de kunstenaar van het aangetaste 
(kunst)werk. Met dit memento mori lijkt 
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Balcou te alluderen op het bekende citaat van 
Theodor W. Adorno dat “een museum en een 
mausoleum meer dan een fonetische 
associatie gemeen hebben.”  
 
22. Jason Dodge 
Zur Mühl 21A 53639 Königswinter, Germany, 
2011 
Handschoenen, schoenendoos 
10 x 28 x 17 cm 

Jason Dodge (1969, VS) staat in zijn werk 
vaak stil bij verschillende manieren van 
storytelling of hoe aan objecten allerlei 
verhalen kunnen worden verbonden. Dat is 
ook het geval met Zur Mühl 21° 53639  
Königswinter, Germany, een doos met 
verschillende linkerhandschoenen van een 
vrouw die in 2007 is overleden. De titel van 
het werk verwijst naar het adres waar de 
rechterhandschoenen zich bevinden, beide 
helften van elkaar gescheiden door een niet te 
overbruggen afstand. 
 
23. David Bestué 
A and B (fragment of place where a person was 
born and fragment of place where that same 
person died), 2015 
Stof van steen en baksteen, hars 
20 x 12 cm 

Op deze strook hars kleven aan de ene kant 
piepkleine brokstukken van de stenen van het 
huis waar een schrijver heeft gewoond, aan de 
andere kant micro-elementen van het 
ziekenhuis waar hij is overleden. Zowaar een 
heel mensenleven dat David Bestué (1980, 
Spanje) hier heeft samengevat op een strookje 
hars.  
 
24. Pierre Bismuth 
Humming, 1997 
Geluidswerk 
36 min. 31 sec. 
 
In dit geluidswerk heeft Pierre Bismuth (1963, 
Frankrijk) het eigenlijke gesprek tussen twee 
mensen weggelaten en alleen de niet-talige 
uitdrukkingen behouden van één van de 
gesprekspartners. Daardoor wordt het een 
non-gesprek, met vooral stiltes die af en toe 
worden onderbroken door gemompel of 
instemmend geluid.  
 
25. Chaim van Luit 
Lost and found pigeon rings, 2018 
Metaal en plastic duivenringen 
28 x 73 x 20 cm  
 

Chaim van Luit (1985, Nederland) wandelt 
vaak rond in bossen, op zoek naar sporen van 
bunkers of andere zaken uit de oorlog. Tijdens 
zijn wandelingen vond hij tal van ringen van 
postduiven, die wellicht zijn gestorven 
alvorens ze hun boodschap konden afleveren. 
Deze constellatie van ringen in diverse kleuren 
drukt dan ook het falen van communicatie uit, 
een boodschap die haar bestemming nooit 
heeft bereikt. De ringen zijn op concave wijze 
opgesteld, waardoor ze het traject suggereren 
van punt A naar punt B. Of de vlucht der 
vogels evoceren.   
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