
O
 N

 Z
 I 

C
 H

 T
 B

 A
 A

 R

Vrouwelijke kunstenaars uit de éénentwintigste eeuw in de kunstcollectie van 
de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking



Onzichtbaar 

Op de cover van deze publicatie staat de rugzijde van een jonge vrouw, een Vu.e de dos, zoals de titel van 

een tentoonstelling in het provinciaal cultureel centrum Delta in Namen die van 26 september 2020 tot 3 

januari 2021 liep. Het meisje is niet zichtbaar. Het is een schuchtere met zichzelf in de knoop liggende tiener, 

ze staat in contrast met de selfie-cultuur en de gezichten van de jongerengeneratie zoals Greta Thunberg, 

Anuna De Wever en Adélaïde Charlier.

In het stadspark in Antwerpen wordt van 14 mei 2021 tot 1 mei 2022 een abstracte scuptuur in rubber, een 

schaakpion, van de hand van de Pools-Britse kunstenares Ghoshka Macuga geïntegreerd. Figures of Absence 

is geïnspireerd op de contouren van de gezichten van vijf opmerkzame Belgische vrouwen: Marie Popelin, 

Mathilde Schroyens, Andrée Blouin, Chantal Akerman en Patricia De Martelaere. Het gaat dus om een combi-

natie van de eerste vrouwelijke doctor in de rechten, de eerste vrouwelijke burgemeester van Antwerpen, een 

pan-Afrikaanse politiek activiste, één van de invloedrijkste (feminitistische) cineastes en een vermaarde filosofe. 

Het is de eerste scuptuur die verwijst naar historische vrouwelijke figuren in de publieke ruimte in Antwerpen. 

Actuele thema's als vrouwelijke representatie, politiek activisme, dekolonisatie en educatie komen hiermee aan 

bod en het is tevens een ode aan de onzichtbare, intellectuele, innovatieve en artistieke arbeid van vrouwen. 

In deze publicatie worden kunstwerken van de hand van vrouwelijke kunstenaars uit de collectie van de 

FOD Buitenlandse Zaken toegelicht. De titel van deze publicatie, onzichtbaar, verwijst naar de onzichtbaar-

heid van de collectie zelf, door de wereldwijde verspreiding in de semi-publieke ruimtes van de Belgische 

diplomatieke posten. De onzichtbaarheid gaat ook over (niet) gezien worden, niet echt gezien worden, 

anders gezien willen worden, de blik op de Ander en de Andere blik, de innerlijke blik, de meerstemmigheid 

van die blik en het feit dat Elck zijn waerom heeft. 

Deze publicatie is een work in progress. Het kunstbeleid van de FOD is er op gericht zich duurzaam te engageren 

om ambassades op de kaart te zetten als plekken voor kunst. Daarbij primeert de intrinsieke aristieke kwaliteit 

en andere objectieve criteria en niet het geslacht van de maker. Deze publicatie draagt bij tot de zichtbaar-

heid van de vrouwelijke kunstenaars. Ze worden in the spotlight geplaatst en hun stem speelt een rol op het 

artistieke én het diplomatieke toneel. Ze dragen bij tot dialoog en begrip in een steeds veranderende wereld.

Dank aan de kunstenaars, de galerijen en de collega's die van ver of van dicht hebben bijgedragen tot 

de totstandkoming van deze publicatie. 

Nel AERTS - Jane ALEXANDER - Carla AROCHA - Farah ATASSI - Annemie AUGUSTIJNS - Leyla 

AYDOSLU - Virginie BAILLY - Charlotte BEAUDRY - Lieve BLANCQUAERT - Delphine BOEL - Elke 

Andreas BOON - Els BORGHART - Louise BOSSUT - Céline BUTAYE - Sarah CARLIER - Lizette 

CHIRRIME - Fia CIELEN - Marie CLOQUET - Sara CONTI - Kim CORBISIER - Christine DAEM 

- Katrien DE BLAUWER - Manon DE BOER - Berlinde DE BRUYCKERE - Marlies DE CLERCK - 

Delphine DEGUISLAGE - Edith DEKYNDT - Sarah DE VOS - Stefanie DE VOS - Els DIETVORST 

- Arpaïs DU BOIS - Hadassah EMMERICH - FELTEN MASSENGER - Miles FISCHLER - Lara 

GASPAROTTO - Kaif GHAZNAVI - Tina GILLEN - Marta GRANADOS - Shilpa GUPTA - Mona 

HATOUM - Kati HECK- Ann Veronica JANSSENS - Viviane JOAKIM - Reena Saini KALLAT 

- Sophie KUIJKEN - An-Sofie KESTELEYN - Alice KOHL - Aglaia KONRAD - Yvonne KROESE 

- Marie-Jo LAFONTAINE - Sophie LANGHOR - Elisa LARVEGO - Corine LECOT - Elisabeth 

LECOURT - Marie-France LEJEUNE - Namsa LEUBA - Gosette LUBONDO - Claire MAMBOURG 

- Randa MAROUFI - Cécile MASSART - MEREL - Nandipha MNTAMBO - Zanele MUHOLI - Sofie 

MULLER - Monica NADOR - Mayram NAJD - Nadia NAVEAU - Otobong NKANGA - Sophie 

NYS - Goedele PEETERS - Marina PINSKY - Tinka PITTOORS - Marie-Françoise PLISSART - 

Mo RAMAEKERS - Marie ROSEN - Anna RUBBENS - Ruth SACKS - Sahar SAHADAOUI - Kelly 

SCHACHT - Claudette SCHREUDERS - Elly STRIK - Nele TAS - Ana TORFS - Risa TSUDA - 

Sarah VANAGT - Charline TYBERGHEIN - Carole VANDERLINDEN - Hannelore VAN DIJCK 

- Catharina VAN EETVELDE - Anne-Mie VAN KERCKHOVEN - Sarah VAN MARCKE - Sharon 

VAN OVERMEIREN - Katrien VERMEIRE - Ane VESTER - Shirley VILLAVICENCIO PIZANGO - Lisa 

VLAEMMINCK - Leen VOET - Sophie WHETTNALL - Marie ZOLAMIAN

100 kunstenaressen uit de XXIste eeuw in de kunstcollectie van de FOD
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Mona Hatoum 
Projection (Cotton), 2006

Katoen, H 89 x B 140 cm

Brussel conferentiecentrum Egmontpaleis

In Projections (2006) reproduceert Mona Hatoum 

(°1952, Beiroet, Libanon) een wereldkaart. Deze sluit 

echter niet aan bij de algemene westerse perceptie 

gebaseerd op de Mercator-projectie, maar wel op 

deze van de cartograaf en historicus Arno Peeters uit 

1974. De continenten verschillen in proportie. Ze ver-

schijnen doordat ze ontbreken. Hatoum bevraagt hier-

door het mens- en wereldbeeld van de toeschouwer.

Céline Butaye (°1980, Moeskroen) onderzoekt 

hoe het licht zich op verschillende momenten en 

in verschillende omstandigheden gedraagt. De 

titel van deze installatie is Réflexions. Special rela-

tivity; Chasing a beam of Light. Deze is ontleend 

aan Albert Einstein, hoe hij denkbeeldig een licht-

straal najoeg en hoe dit mentale experiment een rol 

speelde in de uitwerking van zijn speciale relativiteits-

theorie. De installatie bestaat uit een verzameling 

van ondoorschijnende en transparante prisma’s. 

Sommige prisma’s breken het licht, andere voegen 

er kleur aan toe, schijnen in het donker of projec-

teren gewoon schaduwen. Butaye beschrijft haar 

werken als “gekleurde verwachtingen”, reflecties 

over “tijd” en “ruimte”. 

Céline Butaye 
Coloured expectations, 2013

Glazen prisma’s met variabele afmetingen

Den Haag ambassade
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7/06/2013 1 / 2Objectfiche

Place : New York O.N.U.  (R.P.) / New York O.V.N.
(P.V.)

Building : K

Owner : FOD BZ

Dimensions H x W x D (cm) : H 130 x B 250 cm

Evaluation (in €) : 9000,0000

Inventory Number :

Condition : uitstekend

Iconography : de lidstaten van de VN worden aangeduid met 
een kleur uit hun vlag

Inscriptions :

Object number :

Pedigree : 04/2013: aankoop kunstwerk (2013/NY ONU 1); 
06/2013: transport Berlijn-Brussel; 07/2013: 
transport NY ONU

Title : Hemisphere - world map- fraction of 
"Non Existence flag project"

Type : MIXED MEDIA

Creator : Najd  Mayram

Creation date : 2011-2012

Technique :

Support : acrylic on paper and forex

Style period :

Genre :

FOD Buitenlandse Zaken Beheer kunst & antiquiteiten
SPF Affaires étrangères Gestion objets d'art & antiquités

Mayram Najd 
Hemisphere- world map-fraction of  

“Non Existence flag project”, 2011-12

Acryl op papier en forex 

H 130 x B 250 cm

New York Permanente Vertegenwoordiging 

bij de Verenigde Naties.

Marie Cloquet
Nouadhibou X, 2011

Fotografische emulsie, 

latex print en aquarel op doek

H 210 x B 230 cm 

Brussel Egmont I

In dit kunstwerk schilderde Mayram Najd (°1965, 

Teheran, Iran) de vlaggen van de lidstaten van de 

Verenigde Naties waarbij elke vlag door slechts één 

kleur wordt weergegeven. Ze baseerde deze kleur op 

de percentages van de verschillende kleuren in de 

officiële vlag van de lidstaat. Najd balanceert tussen 

figuratieve en abstracte kunst. Optische illusie is voor 

haar noodzakelijk om een diepere, emotionelere 

dimensie bloot te kunnen leggen. Haar werk bevindt 

zich in een spirituele tussenzone waarin lichaam en 

psyche, werkelijkheid en verbeelding, verleden en 

toekomst met elkaar worden verbonden.

Marie Cloquet (°1976, Gent) reisde in 2005 langs 

de westkust van Afrika, tot aan de baai van 

Nouadhibou, de op één na grootste stad van 

Mauretanië. In deze buurt zwalpte in 1816 het 

vlot met drenkelingen rond dat in het schilderij 

Le radeau de la Méduse van Théodore Géricault 

(1791-1824) werd vereeuwigd. Cloquet raakte in 

Nouadhibou onder de indruk van het reusach-

tige scheepskerkhof. Ze transformeert dit onher-

bergzaam natuurlijk landschap vol reminiscenties 

aan slavernij en migratie, tot een weerspiegeling 

van een getormenteerd innerlijk landschap.
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Marie-Françoise Plissart
Parlementaires debout, 2004

Foto

H 70 x B 70 cm

Brussel Afrikadesk Egmont I

Jane Alexander
Harvest time, 1999 

Pigmentinkt op 

katoenpapier

Editie van 15 

H 29 x B 40 cm

Pretoria ambassade

In het boek Kinshasa, verhalen van een onzichtbare stad licht antropoloog Filip De Boeck een fenomeen 

toe dat ook op de foto van Parlementaires debout van Marie-Françoise Plissart (°1954) betrekking heeft. 

Onder de bomen van de belangrijkste assen en boulevards van Kinshasa zijn allerlei activiteiten te vinden. 

Geen van deze activiteiten vindt plaats in gebouwde constructies. Het gaat niet om het gebouw, maar 

om het concept. Zo volstaat een koord tussen twee bomen om de kranten van de dag op te hangen om 

een ontmoetingsplaats voor “parlementsleden” op te richten. Mensen komen samen onder de bomen 

om commentaar te geven op de inhoud van de kranten en om hun “agora”, hun “parlement” op te zet-

ten. Dit en tal van andere activiteiten horen thuis in een informele economie, een parallelle wereld naast 

de geformaliseerde wereld, die minstens een even belangrijke plaats innemen. Het zijn deze onzichtbare 

karakteristieken die eigen zijn aan een bepaalde plek of zoals de Congolese schrijver en dichter Sony Labou 

Tansi het uitdrukt: Kinshasa ne sera jamais New York. Tant mieux d’ailleurs. Chaque ville a son âme. Chaque 

ville a son corps, sa peau, son intelligence, sa bêtise, son côté monstre, sa poétique, sa part de mystère… 

Jane Alexander (°1959, Johannesburg) hanteert figu-

ratieve, hyperrealistische figuren in installaties en foto-

montages. Deze figuren hebben een hybride karak-

ter, ergens tussen mens en dier. Ze kunnen gelezen 

worden als antwoord op de geopolitieke en culturele 

conflicten tijdens en na de Apartheid in Zuid-Afrika. 

In de fotomontages bevinden de figuren zich in een 

surreële enscenering, een uitnodiging om de figuren 

te zien in een veranderende omgeving. Deze foto-

montage verwijst ook naar het jaarlijks oogstproces 

waarbij de velden in brand gestoken worden. 

In de reeks Hyphenated Lives creëert Reena Saini 

Kallat (°1973, New Delhi) niet bestaande wezens, 

het gaat om een combinatie van vogels, dieren, 

bomen en bloemen. De afzonderlijke dieren zijn 

vaak nationale symbolen. In hun gecombineerde, 

hybride vorm, staan ze symbool voor conflicterende 

gebieden. De figuren verwijzen naar een eenheid 

in een vervlogen verleden en vertolken een hoop 

op een hereniging in de toekomst. Kallat maat in dit 

werk gebruik van elektriciteitskabels die fungeren 

als prikkeldraad. Enerzijds tonen de elektriciteitska-

bels aan dat er communicatiemogelijkheden zijn en 

anderzijds duidt de prikkeldraad op een territoriale 

begrenzing. Ze stipt hiermee de paradoxale situatie 

aan, dat totale isolatie niet mogelijk is, dat er altijd 

uitwisseling en fusie zal zijn als er contact is. Haar werk 

resoneert met de naschokken die de Deling van Brits-

Indië (Partition) in 1947 te weeg bracht en brengt. Het 

handelt over de politieke en sociale grenzen die soms 

Reena Saini Kallat
Hyphenated Lives (Sun-poe), 2016

Gouache, houtskool, inkt, elektriciteitskabel 

en handgeschept papier

H 104 x B 71 cm

New Delhi residentie

agressief doorheen land, mensen en natuur lopen. 

Kalats oeuvre behandelt vaak thema’s als migratie, 

individueel en collectief geheugen en diepgewor-

telde beschavingsgeschiedenis.

q

p
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Sophie Whettnall
Border Lines #3, 2016

Kalkpapier en aerosol schildering

H 70 x B 70 cm

Kinshasa residentie

Marie Zolamian / Mer morte 23

Mer morte, 2013. Gouache sur papier vélin supérieur, 21 x 13.5 cm.

V. Chênée
2013 - 2014

Lisa Vlaemminck
Futurism for kids, 2020

Olie op doek

H 100 x B 120 cm

Brussel Egmont I

Sinds de jaren 1990 reflecteert het multidisciplinaire 

werk van Sophie Whettnall (°1973, Brussel) over 

krachten die de menselijke relatie met de wereld 

bepaalt. Ze materialiseert en documenteert deze 

krachten. Haar werk, waaronder ook de reeks Border 

Lines, focust op de aan- en afwezigheid en tijdelijk-

heid van licht. Haar werk is zowel gevoelig als krach-

tig, yin en yang en is elegant, sensueel en energiek.

Marie Zolamian
Mer morte, 2013

Gouache, velin papier

9 x H 21 x B 13.5 cm

Jeruzalem residentie

Het werk Futurism for kids van Lisa Vlaemminck 

(°1992, Elsene) staat met één been in de exotiek en 

met het andere in de rauwe werkelijkheid. De meta-

forische spreidstand is een constante in haar werk: 

van ruimtevaart tot botanische kennis, het ijle en het 

tastbare, de diversiteit in esthetiek, objectiviteit en 

subjectiviteit. Losgeslagen fantasmen vergroeien met 

de werkelijkheid en leven als symbiose verder, ver-

worden tot onwaarschijnlijk scherpe beelden. Haar 

beelden stellen vragen over de waarneming, de 

werkelijkheid, fantasie, de uitbeelding van volume en 

vorm. Ze roepen een zekere walging op doordat ze 

iets oproepen van een cleane, industriële perversie. 

In de reeks Mer Morte brengt Marie Zolamian (°1975, 

Beirut, Libanon) met een minimaal kleurenpalet 

van blauw- en okertinten de zoute zee en de oever 

in beeld. Zout, zand, water, lucht. Een vruchtbare 

bodem. Enig mysterie, enige poëzie en fragiliteit. Er 

lijkt geen vuiltje aan de lucht, alles lijkt peis en vree. 

En toch is het geen onbeladen context. Zoliaman 

weet series te maken die persoonlijke herinningen 

en het collectieve geheugen verbeelden. 



12 13

Farah Atassi
Seated woman, 2018

Olie en glycero op doek

H 200 x B 160 cm

Amman residentie

De schilderijen uit de reeks Seated Woman van 

Farah Atassi (°1981, Brussel) balanceren tussen 

abstractie en figuratie. Het interieur krijgt vorm door 

geometrische motieven zoals hier rechthoeken en 

vierkanten. De kubische vrouwenfiguur wordt in het 

interieur in scène gezet. Door haar herinterpretatie 

van het perspectief en de enscenering creëert ze 

een nieuwe picturale taal met verwijzingen naar 

moderne kunst, decoratieve kunsten, motieven uit 

textiel en volkskunst. 

Anne-Mie van Kerckhoven (°1951, Antwerpen), aka 

AMVK, legt zich in haar werk vooral toe op een ver-

kenning van het vrouwelijke, o.m. door het gebruik 

van beelden van en teksten over vrouwen. Al haar 

creaties kenmerken zich door een onverbloemde 

feministische toon. Interieurs, vaak huiselijke ruim-

ten, dienen als decor voor haar tekeningen en 

collages, waarin zich droomachtige futuristische 

ontmoetingen afspelen tussen mensen en machi-

ne-achtige vormen. Voor AMVK is de relatie tussen 

kunst, wetenschap, politiek en sociale thema’s met 

elkaar verweven. Ze gelooft dat wetenschappers en 

kunstenaars samen kunnen streven naar een meer 

humane samenleving.

Anne-Mie Van Kerckhoven
(Interior Folding), 2009

Mixed media op paper

H 27 x B 36 cm

Pretoria ambassade

In haar project Mlle Nineteen portretteert Charlotte 

Beaudry (°1968, Huy) jonge vrouwen, vaak van de 

rugzijde. Beaudry brengt de broosheid, twijfels, 

onwetendheid, rebellie van deze jonge vrouwen 

in beeld. Naast de schilderijen interviewt ze ook de 

geportretteerden, in de stijl van de film Masculin 

Féminin van Jean-Luc Godard uit 1966. Ze is kritisch 

over de misogyne en agressieve interviewstijl van 

Godard, evenals over de blik van de toeschouwer op 

deze kwetsbaarheid en de mogelijk erotische uitwer-

king, paternalistische en/of dominerende houding. 

Beaudry stelt zich ook de vraag of de maatschappij 

wel echt veranderd is in die veertig jaar.

Charlotte Beaudry
Mlle Nineteen-Natasja, 2010

Olie op doek

H 120 x B 140 cm

Amman residentie
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Hoewel de minutieus uitgevoerde portretten 

van Sophie Kuijken (°1965, Brugge) op het 

eerste zicht realistisch lijken, blijkt dat het hier 

niet gaat om historische figuren, kennissen 

van de kunstenaar of om anoniemen perso-

nen. Haar personages roepen een bevreem-

dend en verontrustend effect op door hun 

blik en eigenaardige verschijning. Kuijken 

leidt de toeschouwer binnen in een onbe-

kend, mysterieus universum.

Sophie Kuijken
M.G., 2013

Olie en acrylverf op een houten paneel

H 122 x B 69 cm

Genève VN residentie

Hadassah Emmerich
Nuit blanche, 2016

Olie en inkt op doek

H 135 x B 95 cm

New Delhi residentie

Hadassah Emmerich (°1974, Heerlen, Nederland) 

is vooral bekend om haar grote muurschilderingen 

met kleurrijke, organische motieven. Haar werk Nuit 

Blanche bestaat uit een dynamisch lijnenspel dat 

is opgebouwd uit grafische sjablonen en schilder-

kunst. Er zijn kunsthistorische referenties in haar werk 

terug te vinden zoals hier Nu descendant un esca-

lier van Marcel Duchamp en pop art, zoals ook de 

Belgische Evelyn Axell. 

Katrien De Blauwer (°1969, Ronse) schetst een beeld 

van de westerse vrouw zoals die werd gepubliceerd 

in tijdschriften uit de periode 1920 - 1960. Ze maakt 

intieme collages met foto’s van (delen van) vrou-

wen die ze vindt in oude tijdschriften. Het verweerd 

papier, de verstilling van de beelden en het sobere 

kleurenpallet zorgen voor een poëtische sfeer. Door 

het ontbreken van de blik van de personages blijven 

de hoofdrolspelers anoniem. Toch wordt de kijker 

geraakt door de intimiteit en fragiliteit die de werken 

uitstralen. Hoewel haar werk heel persoonlijk is, weet 

ze het te sublimeren tot een verhaal van iedereen. 

Katrien De Blauwer
Cheveux longs… cheveux courts (41)

12.04.2019

Acryl op collage

H 20 x B 24 cm

Den Haag residentie
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Nel Aerts
Play Duh, 2019 

Collage op vilt, 

pen op papier, 

Aluminium lijst

H 32 x B 24.5 cm

Pretoria ambassade

Nel Aerts (°1987, Turnhout) kijkt met een guitige blik 

naar de wereld en legt de achterliggende betekenis 

bloot. Ze weet haar kwetsbaarheid, haar wankele 

evenwichten, om te buigen tot haar sterkte. Door 

de relativering en spot om zichzelf, het kunstenaar-

schap, het gewicht van de traditie en het menselijk 

tekort ademt haar werk een grenzeloze vrijheid uit. 

Haar werk heeft een absurde, surrealistische inslag 

met slapstick en galgenhumor. Het is een uitnodi-

ging om te kunnen falen. Enkele elementen komen in 

haar beeldtaal regelmatig terug zoals ogen, water, 

wormachtige vormpjes, de pijp van René Magritte 

en haar zelfportret. Ze maakt gebruik van verschil-

lende media en combineert diverse materialen zoals 

olieverf met wasco en pastelkrijt. 

In de reeks Metamorphosis of a scene tekent Anna 

Rubbens (1995) met grafische technieken. Door 

het gebruik van de intensieve chine-collé techniek 

kan ze met licht en kleur experimenteren en enorm 

variëren met éénzelfde ets. Haar reeks doet denken 

aan een theaterpodium met props en een mise en 

scène waarin elk personage een rol lijkt te spelen. 

Door te spelen met deze grafische technieken lijkt 

een bepaald personage in een zelfde setting in één 

ets de figurant en in de andere ets de protagonist. 

Anna Rubbens 

Metamorphosis of a scene, 2018 

Lijnest, aquatint, spit bite, 

Een kleur op Japans papier

(Chine collé), Zerkallpapier, Editie 1/1 

H 25,5 x B 40 cm 

Pretoria ambassade

Anna Rubbens
Metamorphosis of a scene, 2018

Lijnest, aquatint, spit bite, Twee 

kleuren op Zerkallpapier, Editie 1/1

H 25,5 x B 40 cm

Pretoria ambassade

Anna Rubbens
Metamorphosis of a scene, 2018

Lijnest, aquatint, spit bite, Twee 

kleuren op Zerkallpapier, Editie 1/1

H 25,5 x B 40 cm

Pretoria ambassade

Marie-Jo Lafontaine
Banana Kisses and Frozen Margarita’s

2007

Foto op aluminium

H 61 x B 90 cm

Amman residentie

In de reeks Banana Kisses and Frozen Margarita’s combineert Marie-Jo Lafontaine (°1950, Antwerpen) 

portretten van adolescenten met bloemen. Door de combinatie van twee fotografische beelden ontstaat 

een zekere suspense, een moment dat wordt bevroren. De portretten van jonge mensen zijn in volle groei 

en bloei, net als de bloemen. Ze ademen schoonheid, geuren, zachtheid uit. De portretten zijn in zwart wit 

en krijgen door de kleur een ander licht. De reeks gaat over de innerlijke stralende schoonheid van ado-

lescenten, de taal en het landschap van de ziel, de emoties, de dromen en wensen. 

Zanele Muholi
Sasa, Bleecker, New York, 2016

Pigmentinkt op barietvezelpapier

Editie 3 van 60

H 42 x B 56 cm

Pretoria ambassade

Zanele Muholi (°1972, Umlazi, Zuid-Afrika) is kunstenares en activiste van de LGBTQW- gemeenschap. Ze 

legde een archief aan van meer dan 500 zwart wit portretten van lesbische, niet-genderconforme personen 

en transgenders. Ze plaatst ook de zwarte schoonheid op de voorgrond. 
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Gosette Lubondo
Imaginary Trip II

2018

Inkjet print op Hahnemühle 

Fotopapier, 5 +2 AP

H 50 x B 75 cm

Brussel, Egmont I, kantoor

Voorzitster a.i. Directiecomité

Het werk van de Congolese fotografe Gosette 

Lubondo (°1993, Kinshasa) handelt over geheugen 

en geschiedenis van plaatsen en mensen, terwijl ze 

ook een archief creëert voor de toekomst. 

Sara Conti (°1971, Baudour, België) creëerde in juli 2020 

de muurschildering Zeus & Europe op de muur van de 

binnenkoer van de Permanente Vertegenwoordiging 

bij de EU in Brussel. Voor de muurschildering is Conti 

de uitdaging aangegaan om met de Griekse mytho-

logie aan de slag te gaan en er ook haar eigen beeld-

taal in te verwerken. Europa is zo een vrouwenfiguur 

geworden met cowboylaarzen en een streepjestrui. 

Het truitje staat voor haar symbool voor vrijheid, zoals 

de schippers op zee.

Sara Conti
Zeus & Europa

2020

Acrylverf op muur

H 450 x B 700 cm

Brussel, Permanente 

Vertegenwoordiging 

bij de Europese Unie

Katrien Vermeire (°1979, Oostende) maakte een 

kortfilm over string figures. Touwfiguren zijn in West-

Europa gekend als een spel voor kinderen waarbij 

de kinderen om beurt een touwfiguurtje maken door 

middel van nieuwe patronen. Toch zijn touwfigu-

ren niet enkel voor kinderen op een speelplaats. 

Touwfiguren zijn wellicht ouder dan het schrift en 

werden in alle uithoeken van de wereld teruggevon-

den. In vele maatschappijen zijn de touwfiguren niet 

enkel veel complexer, maar hebben er ook de status 

van een volwaardige, vluchtige kunstvorm met een 

verhalend, religieus of magisch karakter. Net door dit 

tijdelijke karakter bestaat het risico dat deze kunst-

vorm en kennis ervoren verloren gaat. Sommigen 

zien er ook een belangrijke educatieve tool in. 

Het diverse oeuvre van Ana Torfs (°1963, Mortsel) 

omvat enkele fotografische reeksen, zoals het twee-

luik Ecran I & II. De spanning tussen tekst en beeld 

speelt een centrale rol in haar werk, samen met 

alle processen van visualisering, interpretatie en 

vertaling die daarmee samenhangen. Ze weet frag-

menten uit de politieke en culturele geschiedenis 

opnieuw te belichten en op verrassende en actuele 

wijze aan het publiek voor te stellen. 

Katrien Vermeire
String Figures

2016

Video

Sao Paulo residentie

Ana Torfs
Ecran I & II

2002

Zilvergelatine print op aluminium

2 x H 60 x B 46 cm

Brussel, Egmont I, bibliotheek
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Charline Tyberghein
We’re done here

2019

Airbrush op houten paneel

H 122 x B 100 cm

Pretoria ambassade

De beeldtaal van Charline Tyberghein (°1993, 

Antwerpen) is geïnspireerd op objecten en sym-

bolen die ze vindt in de kunstgeschiedenis, soci-

ale media evenals de dagdagelijkse realiteit zoals 

verkeersborden, vlaggen en wapenschilden. Ze 

gebruikt trompe l’oeil- technieken om elementen 

in haar schilderijen op de voorgrond te brengen of 

net in de achtergrond te laten verdwijnen. Haar werk 

krijgt vorm door acrylverf, tape en repetitieve patro-

nen. Het resultaat zijn speelse, absurde, eenvoudige 

beelden, ergens tussen figuratie en abstractie, met 

een vleugje humor en tegendraadsheid. 

Deze foto van Kelly Schacht (°1983, Roeselare) 

is een uniek werk in een reeks van verschillende 

beelden met vallende bladeren. In een tijd waarin 

de begrippen “nieuw” en “uniek” erg relatief zijn 

geworden speelt Schacht met de noties auteur-

schap en originaliteit. 

Kelly Schacht
Untitled

2013

Foto, dibond

H 160 x B 248 cm

Brussel, Belgische delegatie Europese Raad
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In Embrace versmelt een identieke tweeling tijdens een 

omhelzing. Wat koesterend en troostend was in 2014 toen Elke 

Andreas Boon deze scène fotografeerde, werd in 2020-2021 

bedreigend. De foto drukte toen een verlangen uit naar een 

onbezorgd fysiek contact met naasten, zoals vrienden en fami-

lie, zonder angst voor een onzichtbaar virus en zonder opge-

legde restricties. De foto was een uitdrukking van de heersende 

huidhonger en van de hoop naar een normalisering van de 

sociale codes voor informele en formele ontmoetingen.

Elke Andreas Boon 

The embrace, 2014 

Print, Editie van 10

H 100 x B 66 cm

Brussel VIP ruimte Egmont I
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Two revolutions a day

2019
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Two revolutions a day van Sophie Nys (°1974) is een 

reeks van twaalf identieke klokken die in de tijd op 

elkaar zijn afgestemd. Ze zijn allemaal in Zwitserland 

gemaakt en vervolgens door de kunstenaar gewij-

zigd. Nys levert in haar werk commentaar op de 

hedendaagse samenleving, zowel omtrent de 

impact op het individuele als op het collectieve 

niveau. Ze kan in dat opzicht vergeleken worden 

met de Oostenrijkse schrijver Thomas Bernhard (1931-

1989). Vaak gaat haar werk over de relatie tussen de 

huiselijke en politieke ruimte. Haar objecten worden 

deels industrieel en deels ambachtelijk gemaakt. 

Door haar spaarzame, conceptuele, minimalistische 

werk creëert ze een ambigue atmosfeer waarin bete-

kenis traag tevoorschijn komt.
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