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WOORD VOORAF 
Voor het project 577,4 The distance between slaan museumsite Leuven, Hogeschool Sint-Lukas Brussel 
en Bauhaus-Universität Weimar de handen in elkaar. Jonge, internationale kunststudenten werden 
uitgedaagd na te denken over het verleden en over de invloed van het verleden op onze eigentijdse 
manier van denken en leven. Het project herdenkt in het bijzonder Wereldoorlog II, de bezetting van 
Leuven en de deportatie naar de concentratiekampen. Niet alleen de herinnering wordt zo levendig 
gehouden. De kunststudenten vestigen eveneens de aandacht op hedendaagse hete hangijzers als 
discriminatie, racisme en uitsluiting. De kunstwerken werden geïntegreerd in de publieke ruimte en zo 
in nauw contact met het publiek gebracht.
De documentatie van het werkproces en van de tentoonstelling is gebundeld in deze catalogus waarin 
elke kunststudent de nodige ruimte krijgt.

Het beeldenparcours kadert in het overkoepelende project Leuven 1945-2005, een initiatief van 
en begeleid door de vzw Kunst en Democratie naar aanleiding van de zestigste verjaardag van 
de bevrijding van de kampen en de terugkeer van de politieke gevangenen, waaronder velen uit 
Buchenwald. Het behelst een mix van onderzoek, tentoonstellingen, artistieke interventies in de 
openbare ruimte en publicaties en besteedt ook aandacht aan omkadering en aan werken met 
jongeren. Naast 577,4 The distance between omvat het nog drie andere projecten die ook de steun van 
de stad Leuven krijgen. De tentoonstelling Suum Cuique is gebaseerd op zowat 170 nooit eerder 
getoonde portretten en schetsen van de Franse Bask Georges Despaux. Despaux was politiek 
gevangene en arriveerde in 1944 in Buchenwald vanuit Auschwitz. Hij slaagde erin tekeningen met 
scènes uit het kamp en portretten te maken en die tot de bevrijding te bewaren. De tentoonstelling 
gaat op zoek naar deze onbekende man, ook voor en na zijn kampervaringen. 
Er wordt eveneens gewerkt aan de financiering van een onderzoek naar, een publicatie en een 
tentoonstelling over de politiek gevangenen uit het toenmalige arrondissement Leuven die tijdens de 
Tweede Wereldoorlog omkwamen.
Ter gelegenheid van dit project start de stad Leuven met een vredeseducatief project. Dit project 
geeft leerlingen van de derde graad secundair onderwijs de kans tijdens een vijf dagen durend verblijf 
Weimar en het concentratiekamp Buchenwald te bezoeken, op de snee tussen de hoogdagen van de 
Duitse kunst en cultuur, en de negatie ervan.

Met 577,4 The distance between meent de museumsite Leuven een belangrijke opdracht te vervullen op 
het vlak van de hedendaagse beeldende kunsten. Naast de nationale en internationale samenwerking 
en de participatieve en interactieve aard van het project, worden aandacht gevraagd en vragen 
gesteld over hoe we op een actuele manier kunnen omgaan met ons verleden. Doordat de 
kunstwerken in de (semi-)openbare ruimte worden geplaatst, treden ze in dialoog met het publiek. 
Zo worden passanten uitgedaagd om zich over het verleden te buigen. De samenwerking met 
twee kunsthogescholen opent eveneens de deur naar andere samenwerkingen met andere steden 
en kunstscholen. Op die manier wordt Leuven een bruisende stad waar studenten, artiesten en 
kunstenaars elkaar ontmoeten en ervaringen uitwisselen. 

577,4 The distance between kwam tot stand dankzij de volharding en vruchtbare samenwerking van prof. 
Liz Bachhuber en Susanne Bosch (Bauhaus-Universität Weimar), Johanna Kint en Francis Vranckx 
(Hogeschool Sint-Lukas Brussel) en Lore Van Hees (museumsite Leuven).

Denise Vandevoort
Schepen van cultuur
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PREFACE
For the 577,4 The distance between project the museum site Leuven, Sint-Lukas Institute, Brussels, and 
Bauhaus-University, Weimar, came together in partnership. Young, international art students were challenged to 
contemplate the past and how influences of the past have affected our contemporary way of thinking and living. 
The project commemorates the Second World War, the occupation of Leuven and the deportation of people to the 
concentration camps. It is not only the memories that have been so vividly kept. The art students also focused 
their attention on current controversial issues such as discrimination, racism and exclusion. The artworks were 
integrated into the public space and were therefore brought into close contact with the public. 
The documentation of the work method and the exhibition was packaged into this catalogue and every art student 
was allotted their necessary space. 

The sculptural trail is integrated in the coordinated project Leuven 1945-2005, an initiative supported by the 
Art and Democracy association, to commemorate the sixtieth birthday of the liberation from the camps and the 
return of the political prisoners, many who came from Buchenwald. It encompasses a mix of research, exhibitions, 
artistic involvement in public spaces, publications and pays attention to special youth programmes. Besides 
577,4 The distance between it includes three other projects that also received support from the city of Leuven. 
The Suum Cuique exhibition is based on approximately 170 portraits and sketches by the French Basque, Georges 
Despaux, which up until now, have not been shown. Despaux was a political prisoner who arrived in Buchenwald in 
1944 from Auschwitz. He succeeded in drawing portraits and scenes from the camp, that he managed to preserve 
until his liberation. The exhibition endeavoured to find this unknown man, before and after his camp experience. 
Financing was sought for research, a publication and an exhibition about political prisoners from the former Leuven 
district, who perished during the Second World War. 
Accompanying this event, the city of Leuven has started up an educational peace project. This will give students 
in the third grade at secondary school, the chance to go to Weimar for five days and visit the Buchenwald 
concentration camp, experiencing the heights of German art and culture, and its negation. 

With 577,4 The distance between, the Leuven museum site intends to fulfil an important mission in the area of 
contemporary visual arts. As well as the national and international collaboration, the participative and interactive 
basis of the project, attention is drawn to and questions are posed about how we, in a relevant way, can cope with 
our past. Due to the fact that the artwork is placed in a (semi) public space, the dialogue is engaged upon with 
the public. Passers-by are challenged to dwell upon the past. This collaboration with two art schools has paved 
the way for partnerships with other cities and other art schools. In this way, Leuven has become an inspiring city 
where students, and artists can join together and exchange experiences. 

577,4 The distance between is a result of the fruitful collaboration of Liz Bachhuber and Susanne Bosch (Bauhaus 
University Weimar), Johanna Kint and Francis Vranckx (Hogeschool Sint-Lukas Brussel) and Lore Van Hees
(museumsite Leuven).

Denise Vandevoort
Alderman of Culture



INLEIDING 
BESCHERM ONS VOOR ONZE VIJANDEN EN BEHOED ONS VOOR ONZE 
BONDGENOTEN*
(*Een bekend Belgisch gezegde dat wij vaak hebben gehoord tijdens onze 
interactie met burgers)

Het thema ‘kunst en herinnering’ is een van de vier inhoudelijke 
vormingsdomeinen binnen het Master of Fine Art programma aan 
de Bauhaus-Universität van Weimar. De interdisciplinaire studies die 
projectgebonden zijn, verbinden de theorie aan de praktijk en zijn 
erop gericht om te ‘leren leren’. In het programma Public Art and New 
Artistic Strategies leren de studenten om individuele alternatieven voor 
het klassieke gedenkteken uit te werken; zij produceren hedendaagse 
werken die niet alleen met herdenking, collectieve lofuitingen, te maken 
hebben en daar rond draaien, maar ook met herinnering en collectieve 
schuldgevoelens. Aangezien de jonge kunstenaars de effecten van 
specifieke historische gebeurtenissen onderzoeken en tot uitdrukking 
brengen, lokken zij ook een respons uit. Op die manier wordt het creëren 
noodzakelijkerwijs vervolledigd door diegenen die de creatie aanschouwen. 
Dit bewijst de diepgaande waarde van kunst in een openbare ruimte. 

Als onderdeel van het samenwerkingsproces tussen de Bauhaus-Universität 
van Weimar en haar Erasmus partnerschool, Sint-Lukas in Brussel, kregen 
de studenten de gelegenheid om een kunstwerk te ontwikkelen voor de 
openbare ruimtes van Leuven. Andere partners die bij deze onderneming 
betrokken waren, zijn de stad Leuven, de Stichting Kunst en Democratie 
Brussel en het Buchenwald Memorial. 
De studenten onderzochten de relatie tussen Leuven en Weimar tijdens 
de Tweede Wereldoorlog. Toen werden heel veel politieke gevangenen 
uit het Leuvense, een broeihaard van het verzet, vanuit het plaatselijke 
doorvoerkamp Fort Breendonk naar Buchenwald overgebracht. Deze 
ingewikkelde geschiedenis heeft ook vandaag nog haar gevolgen: de 
extreemrechtse partij Vlaams Blok/Vlaams Belang behaalde in 2004 bij de 
regionale verkiezingen in Vlaanderen 25% van de stemmen. In datzelfde 
jaar werd de neo-Nazipartij van het Duitse Saksen in het parlement 
gestemd. 

In oktober 2005 verbleef de projectgroep uit Weimar, zestien internationale 
studenten en twee leerkrachten, een week lang in Leuven om de stad en 
haar archieven en bibliotheken te leren kennen. De studenten bezochten 
Breendonk en ontmoetten geschiedkundigen en historische getuigen. Elke 
student koos een plaats voor zijn/haar interventie. In Brussel bracht de 
groep een bezoek aan Sint-Lukas. In december ging een groep van vijftien 
studenten en een leerkracht uit Brussel naar Weimar voor een gelijkaardig 
onderzoek van een week. De groep werd rondgeleid in de stad, bezocht 
tentoonstellingen in het vlakbij gelegen Jena en Erfurt en kreeg een geleide 
rondleiding in Buchenwald.  

De studenten ontdekten punten van overeenkomst tussen Weimar en 
Leuven. Het zijn allebei mooi gerestaureerde universiteitssteden waar 
de oorlogsverwoestingen onzichtbaar geworden zijn. Deze conservatieve 
provinciesteden geven minder prioriteit aan hedendaagse kunst en cultuur 
dan aan het roemrijke, traumatische verleden. De uitdagingen van vandaag, 
zoals de integratie van immigranten in een multi-etnische samenleving, 
krijgen slechts negatieve aandacht. Dat blijkt ook in naburige Europese 
staten waar bij recente verkiezingen een beweging naar rechts duidelijk 
werd, misschien als antwoord op de druk van de globalisering. 

Hoe begint een kunstenaar in een verenigd Europa aan een confrontatie 
met herinneringen aan een oude nationale schuld? In de openbare 
ruimtes van Leuven herdachten de studenten de historische relatie tussen 
Breendonk en Buchenwald, hoewel veel inwoners die liever zouden zijn 
vergeten. De internationale studenten uit Weimar (afkomstig uit veertien 
landen) onderzochten de geschiedenis en de context van de Leuvense 
plaatsen, ontwikkelden een interactie met de bevolking en werkten 
persoonlijke, artistieke antwoorden uit. Zij legden een verband tussen 
enerzijds hun werk dat specifiek aan een bepaalde plaats was gebonden en 
anderzijds hun eigen familiegeschiedenis en door oorlog geteisterde landen 
(inclusief Latijns-Amerika en de Balkanlanden), en zij legden ook een 
verband naar Weimar. Door zichzelf onder te dompelen in een historisch 
hoofdstuk van twee Europese steden, spraken zij een ruimere wereld aan. 
De keuze van de plaatsen is vaak provocerend: burgers die kunst liever in 
het museum zien, worden ermee geconfronteerd op een openbaar plein en 
moeten de verandering die het kunstwerk in het dagelijkse leven teweeg 
brengt onder ogen zien. Velen beschouwden het als heiligschennis dat zelfs 
maar een tijdelijk kunstwerk zomaar een historisch decor mocht komen 
verstoren.  

Voor mijn inleiding kan het werk van de studenten in drie categorieën 
worden ingedeeld. Deze categorieën geven de verschillende strategieën 
weer die de studenten toepasten bij de afwerking van hun interventies: .
Tijdelijke beeldhouwwerken die verband houden met de plaats en de context 
en die een onverwacht voorwerp in een dagelijkse context plaatsen, doen 
de perceptie grondig veranderen. Een reuzengrote wortel die op de Oude 
Markt op een bestaande zuil wordt geplaatst vormt een anachronistische 
absurditeit. Misschien verwijst hij naar de rottende stillevens van de 
zeventiende-eeuwse Vlaamse olieschilderijen die het morele verval 
symboliseerden. Een onhygiënische, roestende stalen autopsietafel in 
het midden van een druk verkeersplein duikt weer op als een slechte 
herinnering, een memento mori. Klerenbundels en koffers, bedekt met 
voor x-stralen ondoordringbaar lood, blokkeren het voetpad, zodat de 
voetgangers verplicht worden er omheen te lopen: 
wie heeft die bundels en koffers hier achtergelaten en wie kan ze 
wegnemen? 
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Deze werken, deze potentiële bommen, leggen onze angst bloot voor het 
alledaagse voorwerp in een openbaar domein. 

De categorie extreme voorstelling beschrijft kunsthandelingen die ingegeven 
zijn door de voortdurende invloeden die de geschiedenis uitoefent op het 
leven van de jonge kunstenaars. Studenten met een familiegeschiedenis die 
door de Europese oorlogen van de twintigste eeuw grondig overhoop was 
gegooid, beeldden de zoektocht naar identiteit en het heimwee naar huis in 
een verenigd Europa uit. Studenten dachten na over de Holocaust binnen 
een familiegeschiedenis, het teloorgaan van de Joodse cultuur in Europa 
en de Joodse diaspora. Zij stelden vragen over de verantwoordelijkheid 
van hun eigen generatie om de herinnering aan de Shoa levendig te 
houden. In een ander werk staat de belevenis van de recente Balkanoorlog 
in tegenspraak met de uitgedrukte wens dat er nooit meer oorlog en 
vervolging zou zijn.  

Het werk van de studenten wordt gekenmerkt door de herinnering aan de 
gruwel en is bijgevolg fysiek extreem. Het brengt de jonge kunstenaars 
veel verder dan de ‘normale’ activiteiten om zo hun fysieke en mentale 
grenzen af te tasten. Zij brachten een verhoogde perceptie teweeg tijdens 
hun individuele dramatische processen in tijd en ruimte. Veel voorstellingen 
waren repetitief en meditatief van aard en groeiden uit tot een vorm van 
zuivering en vergelding. De betekenis van vrijheid en het nutteloze van 
gevangenhouding werden ook in vraag gesteld: verandert straf iets aan het 
status quo of schrikt het toekomstige misdaden af?  

In de derde categorie subversie en manipulatie van hedendaagse reclame 
toonde het werk van de studenten aan dat zij het dagelijks leven in 
België nauwkeurig hadden geobserveerd: bierviltjes, papierstrookjes voor 
fietsen en stickers keren telkens in andere vormen terug om dagelijkse 
gebruiken, gewoonten en hun verband met historische gebeurtenissen te 
becommentariëren. Deze interventies verrasten de vaste klanten in een 
bar of huisvrouwen die de ‘iForgive/iForget’-buttons op een jaskraag 
zagen; provocerende boodschappen op luciferboekjes waren massaal 
beschikbaar in de universiteitsbibliotheek die twee keer uitbrandde; een 
kauwgummachine deelt ‘rouwrelieken’ uit in de plaatselijke supermarkt; 
kleurrijke portretten van hedendaagse figuren zweven over de eenkleurig 
grijze voorgevel van het stadhuis; een tekening in neon – een medium dat 
meestal voorbehouden is voor reclame – lonkt in de nacht. Grootschalige 
foto’s op een plastic vlak werden over een buitenmuur gespannen om 
datgene wat achter de muur verborgen zat bloot te leggen: een vergeten 
binnenruimte werd openbaar.

De binnenruimte die openbaar wordt is een gepaste metafoor voor wat 
hier wordt nagestreefd: de jonge kunstenaars tonen met hun tijdelijke 
interventies aan dat de herinnering binnen in de mensen bestaat en niet 

buiten hen, zoals dat in de permanente vorm van het klassieke monument 
wordt gesuggereerd. Via hun werk activeren de studenten het denkproces 
in plaats van het te laten rusten. Meer zelfs, de studenten hebben 
aangedrongen op openbare onthulling in de hoop dat hun uitingen van 
engagement het publiek ertoe zullen aanzetten om de historische raadsels 
te ontrafelen die onze steden en onze beschaving blijven uitdagen. 

Deze tentoonstelling kwam tot stand dankzij een samenwerking tussen 
Weimar en Leuven. Mijn speciale dank gaat uit naar Susanne Bosch, 
die het team coachte, organiseerde en zich op alle vlak met de zaken 
bezighield; naar Jirka Reichmann, de coördinator van het MFA-programma, 
die de zaak draaiende hield tussen Weimar en Leuven; naar Lore Van 
Hees van de museumsite Leuven, die de artistieke input van 35 personen, 
twee scholen, 16 landen en drie generaties op briljante wijze coördineerde; 
naar Leonid Guteša, student grafische vormgeving aan de Sint-Lukas 
Hogeschool in Brussel, voor de fantastische grafische design van de folder, 
uitnodiging en catalogus voor 577,4, The distance between en naar Johanna 
Kint en Francis Vranckx, zeer gewaardeerde collega’s van de Sint-Lukas 
Hogeschool in Brussel!

Prof. Liz Bachhuber
Faculteit Kunst en Design, Bauhaus-Universität Weimar



PROTECT US FROM OUR ENEMIES AND SAVE US FROM OUR ALLIES*
(*A common Belgian saying, heard often during the course of our interaction with citizens)

The theme of art and commemoration is one of four content areas in The Master of Fine Art Programme at the 
Bauhaus-University, Weimar. The interdisciplinary, project-oriented studies link theory and practice and focus on 
learning how to learn. In the Public Art and New Artistic Strategies Programme, the students learn to develop 
individual alternatives to the classical memorial; they produce contemporary works that deal with and involve 
not only commemoration, collective praise, but also memory and collective guilt. As the young artists investigate 
and embody the effects of particular historical events, they also elicit response. In this way the act of creation is 
necessarily completed by those who receive it, demonstrating the profound value of art in public space.

As a part of the collaborative process between the Bauhaus-University Weimar and its Erasmus partner school, 
Sint-Lukas in Brussels, students were presented with the opportunity to develop a work of art for the public space 
of Leuven. Other partners in this enterprise include the city of Leuven; the Foundation Kunst en Democratie, 
Brussels; and the Buchenwald Memorial. 
The students researched the relationship between Leuven and Weimar during World War II, when a great many 
political prisoners from the Leuven area, a hot bed of the resistance, were transferred to Buchenwald from the 
local transition camp of Breendonk. This complicated history has contemporary effects; the extreme right party, 
Vlaams Blok/Vlaams Belang won 25% of the vote in the 2004 regional elections in Flanders. That same year the 
neo-Nazi party of Saxony, Germany was voted into parliament.

In October 2005 the project group from Weimar, sixteen international students and two teachers, spent a week 
in Leuven getting to know the city and its archives and libraries. The students toured Breendonk and met with 
historians and historical witnesses. Each student chose a site for intervention. In Brussels the group visited Sint-
Lukas. In December a group of fifteen students and a teacher from Brussels came to Weimar for a similar week-
long investigation, a city tour, exhibitions in nearby Jena and Erfurt, and a guided tour of Buchenwald.  
The students discovered similarities between Weimar and Leuven, both beautifully restored university towns, the 
ravages of war invisible. These conservative, provincial cities give lower priority to contemporary art and culture 
than to the glorious, traumatic past. Present challenges, such as the integration of immigrants into a multi-ethnic 
society, receive only negative attention, as is apparent in neighbouring European states where recent elections 
have trended right, perhaps in response to the pressures of globalization. 

How does the artist begin to deal with memories of ancient national blame in a united Europe? In the Leuven 
public space, the students remembered the historical relationship between Breendonk and Buchenwald, though 
many citizens would have preferred to forget it. Weimar’s international students (from fourteen countries) 
researched the history and context of the Leuven sites, interacted with the population, and developed personal, 
artistic responses. They related their site-specific work to their own family histories and war-torn countries 
(including Latin America and the Balkan states), as well as to Weimar. By immersing themselves in one historical 
chapter of two European cities, they spoke to a wider world. 
The choice of sites is often provocative: Citizens, preferring to delegate art to the museum, are confronted with 
it in a public square and must face the change it represents in daily life. Many considered it a sacrilege to allow 
even a temporary work of art to intervene in the historical scene. 

For the purpose of my introduction, the work of the students can be grouped into three categories that reflect the 
various strategies that they used to complete their interventions. Site- and context-related temporary sculpture that 
places an unexpected object in a daily context strongly alters perception. 

INTRODUCTION
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A giant carrot set on an existing plinth at the Old Market square is an anachronistic absurdity, referring perhaps to 
the rotting still lives of seventeenth century Flemish oil painting, symbolic of moral decay. An unhygienic, rusting 
steel autopsy table in the middle of a busy intersection reappears like a bad memory, a memento mori. Bundle and 
suitcase forms, covered in x-ray-impermeable lead, obstruct the pathway, forcing pedestrians to detour: Who left 
them, and who can remove them? These works, these potential bombs, reveal our fear of the ordinary object in 
the public realm.

The category of extreme performance describes acts of art that are prompted by the continuing effects of history 
in the young artists’ lives. The search for identity and longing for home in a united Europe was acted out by 
students whose family histories were profoundly affected by the European wars of the twentieth century. Students 
reflected upon the Holocaust in family history, the loss of European Jewish culture, and the Jewish diaspora. They 
asked about their own generation’s responsibility for keeping the memory of Shoa. In another work, the experience 
of the recent Balkan War contradicts the expressed desire that war and persecution should never happen again. 
Characterized by remembrance of atrocities, the student work is physically extreme, taking the young artists 
far beyond ‘normal’ activities to test their physical and mental boundaries. They produced heightened perception 
during their individual dramatic processes in time and space. Many performances had a repetitious and meditative 
quality and became a form of purging and retribution. The meaning of freedom and the futility of detention was 
also questioned: Does punishment change the status quo or deter future crime?  

In the third category subversion and manipulation of contemporary advertising student work demonstrated careful 
observation of Belgian daily life: Beer coasters, bike stripes and stickers turn up time and again in different forms 
to comment on daily customs, habits and their relationship to historical events. These interventions surprised 
regulars at a bar or housewives seeing ‘iForgive/iForget’ lapel buttons; provocative messages on matchbooks 
were available en masse in the twice-burned university library; a gumball machine distributes ‘mourning relics’ 
at the local supermarket; colourful portraits of contemporary figures float on the grey-monochrome facade of 
the city hall; a drawing in neon – a medium usually reserved for advertising – beckons in the night. Large-scale 
photography on a plastic plan stretched across an exterior wall to expose what was hidden behind it: A forgotten 
interior space became public.

The interior space that becomes public is an apt metaphor for this endeavour: The young artists demonstrate 
with their temporary interventions that memory exists within people and not outside of them, as suggested in 
the permanent form of the classical monument. Through their work, the students activate the reflective process 
instead of putting it to rest. Indeed, the students have insisted on public revelation in the hope that their acts of 
engagement will encourage the public to wrestle with the historical conundrums that continue to challenge our 
cities and our civilization.

This exhibition was a true collaboration between Weimar and Leuven. I would especially like to thank Susanne 
Bosch who team-taught, organized and engaged on all levels; Jirka Reichmann, the coordinator of the MFA 
Programme who kept things running between Weimar and Leuven; Lore Van Hees from the museumsite Leuven 
who brilliantly coordinated artistic input from 35 people, two schools, 16 nations and three generations; Leonid 
Guteša, visual communication student from the Sint-Lukas Institute in Brussels who did a masterful job in creating 
the graphic design for 577,4, The distance between in the form of flyer, invitation and catalogue and to Johanna 
Kint and Francis Vranckx, treasured colleagues from the Sint-Lukas Institute in Brussels!

Prof. Liz Bachhuber
Faculty Art and Design, Bauhaus University Weimar



Enkele maanden voor hij een einde aan zijn leven maakte, schreef de Joodse filosoof Walter Benjamin een kort 
traktaat. Uber den Begriff der Geschichte schetst het beklemmende beeld van de engel van de geschiedenis. Deze 
engel, het gelaat vol afgrijzen naar het verleden gewend, aanschouwt één grote catastrofe. Hij ziet puinhopen 
van vernieling die zich eindeloos blijven opstapelen. De engel zou bij de chaos willen neerknielen en wat gekwetst 
en verscheurd is opnieuw helen. Hij zou de doden willen wekken. Maar hij wordt belet door een krachtige storm 
die door het paradijs raast. Deze storm blaast hem onverbiddelijk de toekomst in terwijl de puinhopen voor zijn 
ontzette ogen ten hemel rijzen. 

Die storm is wat wij volgens Benjamin vooruitgang noemen. Vooruitgang, of de toename van technische 
beheersingsmacht. Vooruitgang, of de ontwikkeling van de rationele vermogens van de mens. Vooruitgang ook, of 
de moderne, geïndustrialiseerde samenleving. Kortom, vooruitgang die de ogen sluit voor de tegelijk optredende 
maatschappelijke achteruitgang. 

Jean-François Lyotard gaat nog een stap verder. ‘Is er nog vooruitgang mogelijk?’, zo vraagt hij zich af. Kan er nog 
sprake zijn van geschiedenis na Auschwitz, na Buchenwald en zovele andere vormen van vernietigingsmechanismen 
die het nazisme ontwikkeld heeft? 
Na de val van dit regime zette de neerwaartse spiraal van vernieling zich onverbiddelijk verder. De mensheid werd 
diepgaand getroffen door wat zich afspeelde in Hiroshima, Nagasaki, de Goelag-archipel, Vietnam, Iran, de Balkan. 
Of door de genociden in ondermeer Afrika, door de Golfoorlog, de bombardementen op Kosovo, de aanslagen 
van 11 september 2001, de gruwelijke martelpraktijken en mensonwaardige behandelingen van de gevangenen 
in Abu-Ghraib (Irak) en Guantanamo (Cuba)... Beelden van het onnoemelijke geweld dat deze excessieve tijden 
voortbrengen, worden ons onophoudelijk door de media naar het hoofd geslingerd. De berg van geweld doet niet 
anders dan stijgen. De menselijke puinhoop wordt steeds groter en hoger. 

Moeten we dan, in de voetsporen van Lyotard, de conclusie trekken dat in Auschwitz, en Buchenwald de 
moderne geschiedenis en het moderne vooruitgangsgeloof tot stilstand zijn gekomen? Is het effectief zo dat deze 
negativiteit geen stof meer doet oplaaien voor nieuwe leerprocessen, maar, integendeel, een einde aankondigt? Het 
einde van de grote verhalen?

Deze vraag kan natuurlijk niet letterlijk bedoeld zijn. De geschiedenis gaat immers gewoon door, als een keten 
van alledaagse gebeurtenissen. Maar het besef van het bestaan van een vernietigingsmechanisme dat in zijn 
planmatig karakter de totale afwezigheid impliceert van elke vorm van moraliteit, geeft aan die bureaucratische 
beheersingsmacht een ambivalentie die veeleer is toegenomen dan verminderd. 

Hoe gaan jonge beeldende kunstenaars daarmee om? Kan je zomaar je rug keren naar de geschiedenis zoals 
Benjamin die in zijn traktaat beschreef en zeggen dat het beeld van de engel, hoe huiveringwekkend ook, je niet 
deert, of zelfs steenkoud laat? Kan je je ogen sluiten voor de storm van de vooruitgang die de engel verhindert om 
bij de puinhopen neer te knielen en die alleen maar harder is gaan waaien? 

577,4 The distance between is het project waarbij zestien jonge Belgische en even zovele buitenlandse kunstenaars, 
van de Hogeschool Sint-Lukas Brussel en de Bauhaus-Universität Weimar, in samenwerking met de stad Leuven 
gezocht hebben naar een plek in de openbare ruimte om hun antwoorden op en/of vragen over deze problematiek 
publiek kenbaar te maken. Ondanks de zeer persoonlijke invulling die elk van de deelnemers aan het begrip 
geschiedenis geeft en dus aan de maatschappelijke rol van de kunst, zou je, van op een afstand bekeken, voor 
wat de Belgische participatie aan het project betreft kunnen spreken van twee groepen. Eén groep blikt als het 
ware terug naar het verleden en trekt er de sporen van door tot nu. Tot deze groep behoren Leen Lagrou, Franky 

577,4 THE DISTANCE BETWEEN 
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Verdickt en Sven De Bleeckere, fotografiestudenten aan de hogeschool. Saskia Aelen, Kris Deweerdt, Joris 
Perdieus, Wim Janssen en Lieselotte Peeters zijn in hun werk eveneens vertrokken van sporen uit het verleden die 
niet langer uitwisbaar of uitwisselbaar zijn. Breendonkbeds van Perdieus, Without a view van Deweerdt of MOH, 
Capa Expansion Pack van Wim Janssen spreken, als titel van het werk, in dit verband boekdelen. 

Samira El Khadraoui, Piet Michiels, Esther Eggermont, Eef Opsomer, Natascha Reynders, Reza Golmojdeh en 
Mariska De Mey werken veeleer in op de hedendaagse situatie. Je vindt er als toeschouwer en lezer ontroerende 
verhalen terug, ongepolijste teksten van een rauwe schoonheid als tijdloze citaten over verleden, heden en 
toekomst. 

Leonid Guteša heeft het grafisch ontwerp voor rekening genomen, van de layout van uitnodiging en affiche tot 
de catalogus, en waarbij hij vertrokken is van een felle, zeer suggestieve schets van Karolina Freino die zij ons 
in Weimar heeft getoond. Aan deze periode van tentoonstellen is immers een lange, intense voorbereidingstijd 
voorafgegaan; met ontmoetingen van de beide groepen zowel in Leuven als in Weimar, waar de projecten in 
groepsverband werden voorgesteld en besproken. 

Francis Vranckx en ikzelf kunnen deze internationale samenwerking én confrontatie van onze kunststudenten met 
publiek en media alleen maar toejuichen. We wensen dan ook dat dit soort projecten, waarin de herinnering aan 
het verleden in een ander daglicht wordt gesteld, tot het vaste curriculum van onze hogeschool mag behoren. 
Het is eveneens te danken aan dit project dat we, naast onze kunststudenten, Liz Bachhuber, Susanne Bosch en 
Lore Van Hees beter hebben leren kennen als boeiende en gepassioneerde medewerkers en prachtige teammates.

Johanna Kint, docent Kunst en Designgeschiedenis, Hogeschool Sint-Lukas Brussel 
Francis Vranckx, docent Atelier Experimentele Film, Hogeschool Sint-Lukas Brussel 



A few months before he decided to commit suicide, the Jewish philosopher, 
Walter Benjamin wrote a short paper. Uber den Begriff der Geschichte 
outlines the oppressive image of the angel from history. This angel, his 
expression full of horror when looking at the past, contemplates a great 
catastrophe. He sees chaos and destruction that continues to pile up 
endlessly. The angel wants to kneel down beside the chaos and heal 
again that which is wounded and torn. He wants to wake the dead, but is 
prevented by an almighty storm that rages through paradise. This storm 
blasts him unrelentingly into the future, whilst his appalled eyes witness 
the destruction rising into the heavens. 

According to Benjamin, we have named this storm progress. Progress, or 
the growth of power of technical control. Progress, or the development of 
the rational capacities of men. Also progress, or the modern, industrialised 
society. In short, advancement that ignores social regression that is 
happening simultaneously. 

Jean-François Lyotard goes one step further. He asks himself: ‘Is progress 
still possible?’. Can we still make sense of history after Auschwitz, 
Buchenwald and so many other forms of mechanisms of destruction that 
Nazism developed? After the fall of this regime, the downward spiral 
of destruction continued unmercifully. Mankind was deeply struck by 
events in Hiroshima, Nagasaki, the Goelag-archipelago, Vietnam, Iran, the 
Balkans, and amongst others, the genocide in Africa, the Gulf war, the 
bombardments in Kosovo, the 9/11 attacks in 2001, the cruel torture and 
dehumanizing treatment of prisoners in Abu-Ghraib (Iraq) and Guantanamo 
(Cuba). The media, incessantly forces images of this indescribable 
violence, generated in these excessive times, upon us. The mounting 
violence does nothing but continue to increase; the human pile of rubble 
grows larger and higher. 

Should we follow in the footsteps of Lyotard and come to the conclusion 
that in Auschwitz and Buchenwald, modern history and modern belief in 
progress have come to a standstill? Is it really the case that this negativity 
prevents the generation of new learning processes or does it, on the 
contrary, announce its end? Has the era of great stories come to an end?

This question is not to be taken literally. History continues as a chain of 
everyday events.  But the realisation of the existence of a mechanism of 
destruction, that in its systematic character implies a total absence of 
every form of morality, contributes to this bureaucratic power of control an 
ambivalence, that has increased rather than diminished.

How do young visual artists deal with this? Can you turn your back on 
history like Benjamin, who wrote in his paper that the image of the angel, 
however horrifying, engenders indifference or leaves you stone cold? 

577,4 THE DISTANCE BETWEEN 
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Can you close your eyes to the storm of progress that prevented the angel 
from kneeling down beside the heap of rubble, as the storm blew even 
stronger? 

577,4 The distance between is a project in which sixteen young Belgians 
from the Sint-Lukas Institute, Brussels and as many foreign artists, from 
the Bauhaus-University, Weimar, collaborated with the city of Leuven to 
find a public space to use as a forum, to voice their answers and/or raise 
their questions about this issue. Given the extremely personal nature of 
the input, which each of these participants has given to the understanding 
of this area of history and therefore the societal function of art, two 
different groups can be identified, when looking from a distance at the 
Belgian participants in this project. One group seemingly looks back at 
the past and links the tracks of the past back to the present. This group 
was composed of Leen Lagrou, Franky Verdickt and Sven De Bleeckere, 
photography students at Sint-Lukas. Saskia Aelen, Kris Deweerdt, Joris 
Perdieus, Wim Janssen and Lieselotte Peeters have also started their 
work from footprints from the past that can no longer be erased or 
interchanged. Breendonkbeds by Perdieus, Without a view by Deweerdt or 
MOH, Capa Expansion Pack by Wim Janssen; titles for these works are in 
this respect self-explanatory. 

Samira El Khadraoui, Piet Michiels, Esther Eggermont, Eef Opsomer, 
Natascha Reynders, Reza Golmojdeh and Mariska De Mey preferred to 
work from the contemporary context. As spectator and reader you are 
confronted with moving accounts, unsophisticated texts that possess a raw 
beauty like timeless quotations from the past, the present and the future. 

Leonid Guteša took responsibility for graphic design; everything from the 
layout of invitations and posters to catalogues. He was inspired by the 
strong and suggestive sketch by Karolina Freino, which was shown to 
us in Weimar. A long and intensive period of preparation preceded the 
exhibitions; where team projects were proposed and agreed upon and 
meetings held between both groups that were organised in Leuven and 
Weimar respectively. 

Francis Vranckx and I applaud this international collaboration and the 
exposure of our students to the public and media. Thus, we also wish that 
this type of project whereby the memory of the past is seen in another 
light, will become part of the fixed curriculum in our institute. It is also 
thanks to this project that we had the opportunity to appreciate, together 
with our art students, Liz Bachhuber, Susanna Bosch and Lore Van Hees 
as fascinating and passionate co-workers and splendid teammates.   

Johanna Kint, lecturer Art and Design History, Sint-Lukas Institute Brussels
Francis Vranckx, lecturer Studio Experimental Film, Sint-Lukas Institute Brussels 
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Een aaneenschakeling van moeilijkheden begeleidt dit werkproces: 
onbeschikbare sites, de afstand tussen twee steden, de eigendom 

van openbare ruimte, bureaucratie en vergunningen, tijdskaders… 
en op een of andere rare manier is het enkel door al deze zaken dat 
dit werk mogelijk werd. Zo verliep een ongeplande en onverwachte 

dialoog met de stad tot een poging om te ontdekken – en in 
zekere mate te begrijpen – hoe ‘onzichtbare en verlaten’ ruimtes 

werken. Op die manier kunnen we deze ruimtes her-denken en zo 
de verborgen sporen van de geschiedenis die erin vervat zitten, 

gedenken en zichtbaar maken. 

Door de overblijfselen van één van deze plaatsen intensief te 
observeren, ontstond een ogenblik van serendipiteit, een gelukkige 

ontdekking die per ongeluk gebeurde. Het huis ademde zo stil 
dat het wel bijna dood leek. Een kier in een van de houten luiken 
die de gaten bedekten waar ooit ramen waren geweest, vormde 

A long row of impossibilities accompanies the development of 
this work, unavailable sites, the distance in between the two 
cities, ownership of public space, bureaucracy and permissions, 
time frames… and in an odd way it is only because of all these 
things that this work is possible. So flourished an unplanned and 
unexpected dialogue with the city in an attempt to discover, and 
to some extent understand how ‘invisible and abandoned’ spaces 
work. Thus we can re-think them, and by doing so commemorate 
and make perceptible the hidden traces of history embedded 
within them.

ANDREA ACOSTA

het uitgangspunt van deze 
interventie. Ik tuurde naar 

binnen, maar bijna alles was 
donker. Ik nam een foto en 

door de overbelichting kwam 
een nieuw stukje onverwachte 

kennis te voorschijn.

Het private wordt openbaar 
gemaakt, overbelicht; het 

voyeurisme van door het raam 
te turen. Alles wordt in zijn 

naaktheid tentoongesteld 
zodat iedereen het kan zien, 
het wordt op intieme wijze 

weergegeven net alsof het daar 
al de hele tijd is geweest, want 
alles is altijd aanwezig, als wij 

maar de moeite doen om te 
kijken. 

An intense observation of 
the remnants of one of these 
places led to a moment 
of serendipity, a fortunate 
discovery made by accident. 
The house was breathing so quietly it seemed almost dead. 
A crack in one of the wooden blinds covering the holes of once 
existing windows served as the starting point of this intervention. 
I peered inside but most of it was darkness. I took a picture and 
in the overexposure a new piece of unexpected knowledge was 
revealed.

The private is made public, 
over exposed; the voyeurism of 
peeking through the window, 
and all of this exhibited bare 
for anyone to see, intimately 
displayed just as if it had been 
there all the time, because 
everything is always there, if 
we take the trouble to look.

Andrea Acosta
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Toen ik met dit project begon, vond ik dat ik eerst meer moest 
te weten komen over de Tweede Wereldoorlog. Ik heb boeken 
gelezen en films bekeken, ik heb vele kampen bezocht. Ik was 

gegrepen door de verschrikkelijke dingen die ik zag. Ik ging ver in 
mijn onderzoek en nog voor ik begonnen was met het ontwerpen 

van iets, zat ik al vast. Ik realiseerde me dat ik absoluut geen werk 
wilde maken waarin ik de toeschouwers nogmaals wees 

op de verschrikkingen van de oorlog. 
Ik wilde een sereen werk maken. Ik wilde iets tonen dat heel 

gesloten was, maar tegelijk ook ergens een uitgang bood. Ik wilde 
iets massief en monumentaal dat ook een fragiliteit bezat.

Het werd een architecturale installatie die meer verhult dan 
de toeschouwer eerst zou vermoeden. Met de ogenschijnlijk 

eenvoudige vorm wilde ik de dualiteit tussen fysieke 
gevangenschap en mentale vrijheid verbeelden.

SASKIA AELEN

When I first embarked on 
this project, I decided that I 
needed to know more about 
the Second World War. I read 
books and saw films, visited 
many camps and was gripped 
by the horrendous things 
that I witnessed. Although, 
I was very thorough in my 
research, just as I began 
work, I felt impeded. A piece 
for which the spectators 
would once again look back 
upon the horrors of the war 
was not my aim. I wanted to 
create something serene that 
was very closed but at the 
same time offered an exit, 
something that was huge and 
monumental but contained an 
element of fragility. It became 
an architectural installation 
that had more layers than the 
spectator at first supposes. 
With this seemingly simple 
form, I wanted to represent 
the duality between physical 
imprisonment and mental 
freedom.



iFoRgIvE/iFoRgET

Naomi Tereza Salmon 
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NIKOS ARVANITIS     NAOMI TEREZA SALMON 

iWat 
Een campagne gebaseerd op de alomtegenwoordige reclame 

rond Macintosh computers en accessoires – vooral op het 
ontwerp van de nieuwe iPod. Er werden zwarte en witte buttons, 

papierstrookjes voor fietsen, bierviltjes en stickers met de 
boodschap ‘iForgive / iForget’ gemaakt. Deze promotieartikelen 
werden verspreid via het Kulturama infopunt, in geselecteerde 

muziek- en boekhandels, bars en cafés, ze werden bevestigd 
aan fietsen of aangebracht op strategische plaatsen in openbare 

ruimtes. Het publiek kon kiezen welke van de twee boodschappen 
het verder wou dragen, tonen, opslaan of ronddelen.  

iWie
De campagne is gericht op de zwart/wit problematiek: de kwestie 

van het sluimerende conflict in de Belgische samenleving tussen 
de collaborateurs en verzetsleden tijdens de Nazibezetting.

Zwart en wit staan nog altijd voor de polariteiten binnen de 
Belgische samenleving. De bedoeling van dit werk is een 

gedaanteverandering op gang te brengen, zodat de ‘Witten’ 
die kunnen vergeven ook zouden kunnen vergeten, en zodat de 

‘Zwarten’ die liever willen vergeten, ook zouden kunnen vergeven. 

iWaarom
Wat je gratis krijgt, kost meer. Gedachteloos consumentisme 

wordt in bepaalde stromingen binnen het kapitalisme bestempeld 
als het volgende sociale probleem, waarbij de materialistische 

illusie wordt verkocht dat wij alles kunnen hebben wat wij willen. 
Wij vergeten – en tegelijk vergeven wij – dat het systeem profijt 

uit ons haalt, dat het leegte biedt in ruil voor cash.  

Dit was een campagneconcept voor een virtueel product dat nog 
niet werd geproduceerd.

De producten van de campagne waren niet te koop, zij werden 
uitgestald om gratis te worden verdeeld.  

De interventie begon enkele dagen voor de opening van de 
tentoonstelling en duurt tot alle goederen verdeeld zijn. 

iWhat 
A campaign based on the ubiquitous advertising 
from Macintosh computers and accessories 
– especially on the design of the new iPod. Black 
and White buttons, bicycle stripes, beer coasters 
and stickers carrying the message ‘iForgive / 
iForget’ were produced. The promotion articles 
were located at the Kulturama info point, in 
selected music and bookstores, bars and cafés, 
attached to bicycles or strategically placed in 
public space. The public could choose which of 
the two messages they want to carry, display, 
store or distribute further. 

iWho
Adressed is the Black/White problematic: The 
issue of the slumbering conflict in Belgian society 
between the collaborators and the resistance 
during the time of the Nazi occupation.

Black and white still represent the polarities 
within Belgian society. The intention of the work 
is to initiate a transformation, so that the ‘Whites’ 
who can forgive, could forget, and the ‘Blacks’ 
who would rather forget, could forgive.

iWhy
What you get for free costs more. Thoughtless 
consumerism is identified in certain currents of 
capitalism as the next social problem, selling the 
materialistic illusion that we can have anything 
we want. We forget, and at the same time forgive 
the system for making profit off of us, offering 
emptiness in exchange for cash. 

This was a campaign concept for a virtual product 
that has not yet been produced.

The campaign products were not for sale, but 
were displayed for free distribution. 

The intervention started several days before 
the exhibitions opening and will last until all 
merchandise is distributed.

Naomi Tereza Salmon 



(more info : M.Basket t@massey.ac.nz)

Mark Basket t
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The invitation to participate in this exhibition came with a clear 
set of guidelines: namely, that ‘... our artworks should have a 
thematic focus on twentieth century Belgian-German relations ...’ 
and ‘... the resulting artwork should also memorialise the theme 
or topic that it focuses on.’  As an artist responding to such a 
complex history, I wanted to develop an artwork that at once 
investigated a historical theme, and yet a theme with relevance 
to contemporary life in the city of Leuven and to the country of 
Belgium. I chose to create a temporary monument that has for its 
theme the increasing popularity of far-right political ideologies.

This artwork was made specifically for the context of Belgium, yet 
the artwork’s theme extends well beyond the country’s borders. 
The increasing popular interest in fascistic ideology as a choice for 
the governance of society is not peculiar to Belgium, but to many 
societies throughout the world today. In saying this, I would also 
like to make clear my belief that as an artist, I have real limits 
with what I can reasonably expect to contribute to such a complex 
social phenomena. As a result, the project focused on monuments 
as a genre, and how monumental representation has been used 
to visualise right-wing ideological frameworks. Only the title of 
the work offered a written description of what my temporary 
memorial was in fact memorialising. It is unfortunate to note that 
members of the Leuven city council prohibited the use of this title. 

MARK BASKETT

For consideration beyond the 
basic level of emotive response, 
uncomfortable questions 
require clear visibility.
In this instance, a large 
sculpture of a rotting carrot, 
although recognisable in its 
carrot-ness, could well seem 
somewhat cryptic.

Bij de uitnodiging om deel te nemen aan deze tentoonstelling zaten 
enkele duidelijke richtlijnen, namelijk dat ‘...onze kunstwerken 

qua thema gericht moeten zijn op de relaties tussen België 
en Duitsland in de twintigste eeuw...’ en ‘...het resulterende 

kunstwerk eveneens het thema of onderwerp waarop het gericht 
is moet herdenken.’ Als een kunstenaar die gehoor geeft aan 

een dergelijke ingewikkelde geschiedenis wou ik een kunstwerk 
ontwikkelen dat een historisch thema onderzocht en tegelijk 
toch ook van toepassing was op het hedendaagse leven in de 

stad Leuven en in het land België. Ik koos ervoor om een tijdelijk 
monument te creëren met als thema de groeiende populariteit van 

extreemrechtse politieke ideologieën.

Dit kunstwerk werd specifiek voor de Belgische context gemaakt, 
maar het thema ervan gaat tot ver over de Belgische grenzen.

 De toenemende interesse voor en populariteit van een fascistische 
ideologie om de samenleving te besturen is niet iets typisch voor 
België, maar is vandaag de dag merkbaar in veel samenlevingen 

over de hele wereld. Dit zeggende, wil ik ook duidelijk maken 
dat ik ervan overtuigd ben dat ik als kunstenaar echt begrensd 
ben in wat ik redelijkerwijs zou kunnen bijdragen tot dergelijke 
ingewikkelde sociale verschijnselen. Bijgevolg was het project 
gericht op monumenten als genre, en op hoe de monumentale 
weergave werd gebruikt om rechtse ideologische kaders voor 

te stellen. Enkel de titel van het werk bood een geschreven 
beschrijving van wat mijn tijdelijke gedenkteken eigenlijk herdacht. 
Het is spijtig dat leden van het Leuvense stadsbestuur het gebruik 

van deze titel hebben verboden.

 Immers om meer te bereiken dan een louter gevoelsmatige 
respons, moeten netelige vragen duidelijk zichtbaar worden 

gemaakt. In dit geval zou een groot beeld van een rottende wortel 
– hoewel het herkenbaar is in zijn wortel-zijn – wel enigszins 

cryptisch kunnen lijken. 

Mark Basket t

Mark Basket t
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NAyARI CASTILLO 

Het werk toont een nieuw en intiem beeld van de kunstenares 
Nayarí Castillo. Zij stapt af van haar gebruikelijke media, video en 

fotografie, en verrast ons met een stil en dramatisch, krachtig 
maar subtiel werk waarin al haar gekende interesses voor 

conceptuele kunst en installatie verenigd worden.

Een rode kauwgummachine die opgesteld staat in de altijd drukke 
supermarkt Match nodigt ons op een onschuldige manier uit 

om de kleine prullen te kopen die in de balletjes zitten. Net als 
bij vorige werken van de kunstenares ontdekt de toeschouwer 
een andere realiteit wanneer hij dichter bij het werk komt. De 

zogenaamde speelgoedjes zijn niets anders dan minidoosjes met 
echte tranen, de emoties die je overvallen zijn immens. Het is 

op dat precieze moment dat het begrip van de hardheid van het 
woord zich blootgeeft. Nadat de hendel is overgehaald, veranderen 

verschillende aangelengde tranen, die een enorme waaier aan 
gevoelens uitdrukken, in een sarcastisch orakel. Op die manier 

wordt de gebruiker herinnerd aan zijn/haar diep 
verborgen geheimen. 

Goed en slecht, verward en diep, de tranen werken als een 
homeopathische remedie die de wonden op de ziel van de 

toeschouwer moet kalmeren, die hem/haar net als in een vreemde 
spiegel confronteren met zijn/haar mogelijkheden, angsten en 

in het algemeen met datgene waar tranen kunnen voor staan in 
extreme omstandigheden. Pijn wordt verkocht in doosjes en geluk 

wordt weggegeven als een marketingproduct.

Hipatia Amos
Zelfstandig curator

The work shows a new and intimate view of the artist Nayarí 
Castillo. Away from her characteristically used media, video and 
photography, she surprises us with a silent and dramatic, powerful 
but subtle piece in which all her known interest for conceptual art 
and installation come together.

A red gumball machine installed in the always-full supermarket 
Match, invites us innocently to buy the small articles that are 
contained, as playing capsules. As the spectator approaches, as in 
previous works of the artist, he or she discovers another reality. 
The so-called toys are nothing but real tear mini containers, the 
emotional overtake is immense. It is in that precise moment when 
the comprehension of the severity of the word reveals itself. After 
the handle is pulled, different tear dilutions expressing a mare 
magnum of feelings transform themselves into a sarcastic oracle, 
thus reminding the user of his/her more deeply hidden secrets.

Good and bad, confused and deep, the tears act as a homeopathic 
remedy whose function is to calm the wounds of the spectator’s 
soul, to confront him/herself, like in a strange mirror, with his/
her capabilities, fears and overall, with that which the tears can 
represent in extreme conditions. Pain is sold in containers and 
happiness is given away as a marketing product.

Hipatia Amos
Independent Curator

Franky Verdick t Nayari Castillo 



SVEN DEBLEECKERE 

 Aan de rand van het collectieve geheugen 

  Aan de rand van het collectieve geheugen
 Mijn beelden proberen herinneringen, die zich aan de rand van het 
collectieve geheugen bevinden, te visualiseren. Ze handelen over feiten die zich 

in de marge van de Tweede Wereldoorlog hebben afgespeeld. 

 Een geslaagd beeld biedt evenwel de mogelijkheid om twee soorten 
werkelijkheid waar te nemen: die van de afbeelding en die van de toeschouwer. 

Hiertoe is het essentieel dat het beeld de kijker voldoende ademruimte laat. 
Ik vermijd dan ook al te duidelijke referenties. Het is de bedoeling dat bij de 

toeschouwer, via de associaties die hij maakt, persoonlijke herinneringen 
naar boven komen. De beelden moeten hem de mogelijkheid bieden om in de 

beeldende ruimte als het ware zijn eigen ruimte voort te zetten. 
 

Niet het geportretteerde, maar het door de toeschouwer geprojecteerde wordt 
zodoende het bepalend gegeven. Daarom verkies ik mijn beelden ‘zonder titel’ 

te laten. Er een titel aan toekennen zou de mogelijkheid tot interpretatie alleen 
maar beperken. Een titel dirigeert de kijker teveel in de richting van bepaalde 

betekenissen, weg van andere, persoonlijke interpretaties.

On the edge of 
collective memory 
 
My images try to visualise 
memories that are found on the 
edge of the collective memory. 
They deal with the facts that 
have played a peripheral role in 
the Second World War.  

yet a successful image 
hovers around the possibility 
of assuming two types of 
reality: one of depiction and 
that of the onlooker. It is 
therefore essential that the 
image provides its audience 
with enough breathing space. 
I have avoided all too obvious 
references; it is the intention 
that the associations that 
the spectator makes, allows 
personal memories to come 
to the surface. It is as if 
the images should offer the 
possibility to continue one’s 
own imaginary space in the 
visual realm.  
 
The determining factor is 
not that which is portrayed, 
but that which the spectator 
projects. It is for this reason 
that my images remain 
untitled. By giving them a 
title, I would limit the potential 
for their interpretation. A 
title steers the onlooker too 
much in the direction of 
certain meanings, and away 
from making other personal 
interpretations. 

Sven Debleeckere 
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MARISKA DE MEy 

Het werk is een open 
gedachtewisseling over de impact van 

de gemeenschap op de eigen identiteit.
Voor 577,4 The distance between werd 

gekozen om deze gedachtewisseling 
te laten gebeuren tussen leden 

van een gesloten en van een open 
gemeenschap. Zo werden de 

gedetineerden van de Leuvense 
gevangenis (Leuven Centraal) en de 

studenten van de universiteit van 
Leuven uitgenodigd om zich schriftelijk 
over deze vraag te uiten. Hun bijdragen 

werden dagelijks gepubliceerd op 
het lokale televisie-infokanaal van de 

gevangenis, op de website van de stad 
Leuven en op de elektronische versie 

van een Vlaams dagblad. 
 

Dit project is het tweede in de 
serie ik ben wie ik ben. Het eerste 

was een interventie in het centrum 
van Brussel, waarbij vierentwintig 

verlichte reclameborden werden 
bekleed met zwarte pvc panelen met 
in doorzichtige letters de zin ‘ik ben 

wie ik ben’, telkens in een andere 
taal. Alle getoonde talen worden 

gesproken in deze verarmde en sociaal 
achtergestelde wijk van Brussel die 

zich langs de noord-zuidas van de 
stad uitstrekt op loopafstand van de 

voornaamste toeristische trekpleisters.
In haar werk bevraagt Mariska De 
Mey momenteel de relatie tussen 

ingesloten en uitgesloten elementen in 
de menselijke samenleving.

The work is an open exchange of ideas regarding the impact of 
community on individual identity. In 577,4 The distance between Mariska 
De Mey chose to allow this open exchange of ideas to occur between 
members from a closed and open community. The detainees from 
the Leuven prison (Leuven Centraal) and the students from the 
university of Leuven were invited to express themselves in writing 
about this question. Their contributions were published daily on the 
local television information channel of the prison, the Leuven city 
website and in the electronic version of a Flemish daily newspaper.  

This project is the second in the series of ik ben wie ik ben. The 
first was an initiative in the centre of Brussels, where twenty-
four lit advertising billboards were covered in black PVC panels 
in transparent letters with the sentence ‘I am who I am’, printed 
on each panel in a different language. All the languages shown 
were those spoken in these poor and socially impoverished 
neighbourhoods in Brussels. This area lies on the north-south axis of 
the city within walking distance of the main tourist attractions. 
In her work, Mariska De Mey questions the present relations 
between inclusive and exclusive elements in human society. 
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Kill the lights and let the rain fall.
Recall the memories of yesterdays and better ways

And know the innocence is gone, move on.
From this day on we’ll never be the same.

Wes Eisold, American nightmare

KRIS DEWEERDT
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D’OROWING

In de ijzig stille winterse kou van Buchenwald werden zeven 
gietijzeren vormen geplaatst, die zich na verloop van tijd vulden met 
sneeuw. De ‘bevroren’ kennis staat voor zeven landen die niet meer 

bestaan en is opgedragen aan de pijn van politiek misbruikte mensen.

De Exodus van deze zeven sneeuwijsblokken begon in de oude 
historische stad Weimar. De naam van de stad stamt af van 

Vimaria, het ‘heilige geheime water’. Van hieruit werd het magische 
sneeuwwater naar het veenbos in België gebracht; veenbos is 
de oorspronkelijke betekenis van de naam van de stad Leuven. 

Daar, op het door de oorlog verscheurde grondgebied van de 
stad, werden de zeven gietijzeren vormen opgesteld. Tijdens de 

tentoonstellingsperiode verdampte het sneeuwwater langzaam en 
werd het weer een onderdeel van de atmosfeer. Het was één van 

de laatste mogelijkheden om het gebouw te bezoeken aangezien de 
‘tentoonstellingsruimte’ binnenkort wordt afgebroken. 

Op deze grond zullen nieuwe woningen voor verschillende 
bevolkingsgroepen gebouwd worden.

Het water dat naar de aarde komt draagt de herinnering, de pijn 
en de vreugde van vorige generaties in zich. Water irrigeert of 

overstroomt de wereld. Het frisse bergstroompje vloeit in trage 
rivieren en die stromen in gigantische oceanen. De kleinste 

waterdruppel draagt alle sporen van zijn verleden, het geheugen van 
het water.

Alle vergeten personen onder ons, die leden onder discriminatie, 
onrechtvaardigheid en een kwellende eenzaamheid, spreken via dit 

werk. Zij herinneren ons aan onze gemeenschappelijke oorsprong 
omdat wij allemaal uit dezelfde materie bestaan. 

In the icy-silent wintery cold of Buchenwald seven cast-iron 
moulds were placed, filling themselves with snow over time. The 
‘frozen’ knowledge represents seven no longer existing countries 
and is dedicated to the pain of politically misused people.

In Weimar, one old-German historical town, the Exodus of these 
seven snow-ice blocks began. The name of this town stems 
from Vimaria the ‘holy secret water’. From here the magical snow 
water was taken to the moor forest in Belgium, moor forest being 
the original meaning of the name of the city of Leuven. There, 
on the war-torn grounds of the city, the seven cast iron moulds 
were set up. During the exhibition time the snow-water slowly 
evaporated, becoming part of the atmosphere. This can be seen 
as a final gesture for the building itself because in few months the 
‘exhibition’ building will be demolished. New houses for different 
social groups are going to be built on this ground.

Water that comes to earth carries the remembrance, the pain and 
the joy of preceding generations. Water irrigates or overflows the 
world. The brisk mountain creek flows into slow rivers and these 
into gigantic oceans. The tiniest drop carries all the traces of its 
past, the memory of water. 

The forgotten amongst us, who suffered for discrimination, 
injustice and tormenting loneliness, speak through this work. They 
remind us of our common origin, as we all consist of the same 
matter.

d’Orowing 

Franky Verdick t 
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DUšICA DRAžIC 

Vandaag is het 10 maart 2006. Op 6 februari begon ik met het 
schoonmaken van een verlaten, vervallen brouwerij van vijf 

verdiepingen. Het proces werd enkele keren onderbroken, ofwel 
door ziekte of door een gebrek aan energie. Het werk gaat verder 
tot het gebouw helemaal proper is. Er is ongeveer nog een maand 
te gaan. De mensen merken altijd de dualiteit van het gebouw op: 

hoewel het gevaarlijk is, is het tegelijkertijd ook mooi.  

Aan het eind zal ik een super-8-film die mijn vader dertig jaar 
geleden opnam, projecteren. Als boswachter werkte hij aan de 

herbebossing van verontreinigde grond. De film 
documenteert dit proces. 

Een geschreven dagboek zal de enige 
documentatie van dit werk zijn. 

Today is March 10, 2006. I 
started cleaning an abandoned, 
ruinous, five floor brewery 
building on February 6. A 
few times the process was 
interrupted, either because 
of illness or lack of energy. 
Performance will continue 
until the building is clean, 
approximately one month 
more. People always notice the 
duality of the building: at the 
same time that it is dangerous 
it is also beautiful. 

In the end I will project a 
super 8 film that my father 
recorded thirty years ago. He, 
as a forester, was working on 
reforestation of degraded land. 
The film is a documentation of 
this process. 

A written diary will be the only 
documentation of the work.
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Het gebruik van tekst is een onderzoek naar de gevolgen van 
geheugenverlies en naar andere vormen van communicatie die 

hierdoor ontstaan. Het lijkt alsof de ‘logica’ van mensen met 
geheugenverlies is weggevallen en alsof enkel nog een verward 

en voor ons betekenisloos mengsel van flarden, losse woorden en 
geluiden overblijft. Dit zou echter een te snelle conclusie zijn. 
Het intuïtief gebruik van taal is voor mij één van de zuiverste 
vormen van het menselijk vernuft. Een pak obstakels (zoals 

stijlfiguren, verbloemingen en structuur) die ons steeds verder 
van de essentie leiden, vallen weg. Het lijkt vooral alsof deze 
mensen spreken in termen van een heden, terwijl ze spreken 

over het verleden (alsof ze die pas meemaakten) gepaard met 
de emoties van toen. De vorm van de tekst probeert dit laatste te 

benadrukken.
 

De foto’s kunnen hier volledig los van bekeken worden, doordat 
het portret niet direct wordt gelinkt met het verhaal van de 

geportretteerde, dit om de integriteit van deze mensen te 
bewaren. Toch was het belangrijk tekst te betrekken in dit werk, 

als een laatste poging het verleden vast te grijpen en te bewaren. 
Om via individuele verhalen de specificiteit van een voorafgaande 

periode te capteren.

ESTHER EGGERMONT

The use of text is research into the consequences of memory loss 
and other forms of communication that have come into being. 
It appears as if the ‘logic’ of people who suffer from memory 
loss has disappeared and that, as far as we are concerned, 
there is only a confused and meaningless mix of fragments, only 
unconnected words and sounds remain. This would really be 
jumping too quickly to conclusions. The intuitive use of language 
is for me, one of the purest forms of human ingenuity. A number 
of obstacles such as a figure of speech, disguise, and structure 
leading us further from the essence falls away.  For the most part, 
it seems largely as if these people are speaking in terms of the 
present, while they actually speak about the past as if they had 
just lived it, this is coupled with past emotions. The form of the 
text tries to emphasise this last aspect.
 
The photos can be seen individually, the portraits are not directly 
linked with the story of the people that have been portrayed, and 
this has been done to maintain their integrity. Nonetheless, it was 
important for text to be included in this work as a final attempt 
to hold onto the past and preserve it; an attempt to capture 
a foregone period via the specifics of individual stories. 

Franky Verdick t 
Esther Eggermont 
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Een altijd aanwezig ik krijgt alleen vorm 
tegenover een altijd afwezig jij. 

(Roland Barthes)

onaangekondigd als herinnering
een illusie als baken

 
ongrijpbaar als schim

een gedachte als schaduw

onaangeroerd als beweging
waarheid als einde

altijd als tijd

An ever present me only takes form in opposition to an ever absent you 
(Roland Barthes)

shadow thoughts

unannounced as memories 
an illusion like a beacon 

intangible as shade
a thought like a shadow 

as untouched as movement
truth as finality
always like time 

SAMIRA EL KHADRAOUI

Samira El Khadraoui 
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KAROLINA FREINO 

20.02.2006, maandag, 8.51 uur tot 20.23 uur

1: De GPS-tekening van de wandelroute die na de 
wandeling gebruikt wordt voor prentbriefkaarten, 

posters en reclame in de plaatselijke pers.
2: De ontwerpbeschrijving die tijdens de 

tentoonstelling werd gebruikt voor folders. De 
folders waren beschikbaar aan een stand in de 

stadsbibliotheek. Bij de folders zat een weergave van 
de originele met de hand gemaakte tekening die voor 

de lay-out van de volledige tentoonstelling 577,4 The 
distance betweenwerd gebruikt.

20.02.2006, Monday, 8.51 a.m – 8.23 p.m

1: The GPS drawing showing the walking way, used for 
postcards, posters and local press publicity after the walk.
2: The description of the concept, used for flyers during the 
time of the exhibition. The flyers were accessible at a stand 
in the city library and were accompanied by the display of 
the original hand drawing, used for the layout of the entire 
577,4 The distance between exhibition.
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Ondanks het feit dat men gebeurtenissen zoals de Holocaust nooit 
zal vergeten, herhalen ze zich. Met dit werk wil ik parallellen 

trekken tussen de geschiedenis van het verleden en hedendaagse 
en toekomstige gebeurtenissen. Elke foto verwijst naar leden 

van een bevolkingsgroep die door hun religie, hun ideeën, 
hun meningen of hun ras de minderheid vormen en vervolgd, 

verbannen of vermoord zijn. Deze discriminerende gebeurtenissen 
zijn beschreven in Hebreeuwse, Duitse en Perzische teksten met 

als symboliek de bezetting en bevrijding. 

Een actueel maatschappelijk probleem is dat van de vluchtelingen: 
mensen die hun land moeten achterlaten en vertrekken zonder 

bestemming, zonder doel, alleen vluchten telt. Enkel wanneer we 
met vluchtelingen praten over hun tocht kunnen we misschien 

begrijpen wat voor moeilijke tijden zij hebben doorgemaakt. 

De verschillende scheenbenen vertellen elk een eigen verhaal. Ook 
hun vluchtweg kan steeds anders zijn. Natte haren vormen een 

parallel met de rivieren die ze hebben moeten doorkruisen. Net als 
het water van een rivier zijn ze steeds op weg. 

Als je het van dichtbij bekijkt, duikt een nieuw probleem op: de 
taal is niet te begrijpen. Toch hoop ik dat men moeite zal doen om 
hen te verstaan. Door het contrast in formaat tussen de foto’s en 

de ruimte wil ik ook weergeven hoe onverschillig de mens kan zijn 
tegenover onrechtvaardige situaties in de wereld.

In spite of the fact that events like the Holocaust will never be 
forgotten, they continue to repeat themselves sometimes. In 
this work, I would like to draw a parallel between the history of 
the past, the present and future events. Every photo refers to 
members of a community that due to their religion, ideas, opinions 
or their race, are a minority and are either prosecuted, banned 
or murdered. These discriminating events are written in Hebrew, 
German, and Persian texts with liberation and occupation as the 
symbols. 

A real societal contention is that of refugees: people who need to 
leave their country without having a destination in mind, with no 
other intention but to flee. It is only when we communicate with 
refugees about their journey that we can perhaps appreciate what 
a difficult time they have had. 

Each of the various shinbones tells their own story, their routes of 
escape are diverse: wet hairs that form a parallel with rivers that 
must be crossed. Just as water runs through a river, they keep on 
the move. 

If you look closely, a new problem emerges: the language is 
unintelligible. However, I hope that you will make the effort to 
understand. I wanted to show the contrast in format between the 
photos and the space, and also to reflect on how indifferent people 
can be when confronted with unjust situations in the world.

REZA GOLMOJDEH 

Reza Golmojdeh 
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SAM HOPKINS This performance entailed me 
numbering the bricks of an 
exterior prison wall in Leuven for 
seven hours a day, over a period 
of ten days. The bricks were 
numbered in chalk. I counted 
15,776 bricks.

The theoretical basis for the piece 
was the ambivalent nature of 
categorisation, which can be both 
useful, absurd, or in some cases, 
utterly abhorrent. However, whilst 
the action of numbering bricks in 
chalk could be seen as ridiculous, 
within the context of an exhibition 
dealing with Buchenwald and 
the atrocities of the Nazi regime 
it assumed a more sombre and 
reflective quality. 

The performance attempted, 
in both an absurd and perhaps 
ultimately futile manner, some 
form of representing the 
victims of World War II and the 
Holocaust. By performing the 
action day after day, and leaving 
a slowly developing, yet highly 
ephemeral trace on the wall, I 
hoped to give some indication, 
through both time and space, of 
the unimaginable scale of the 
atrocities. 

Deze performance hield in dat ik gedurende tien dagen, zeven uur 
per dag, de bakstenen  van een buitenmuur van de gevangenis in 
Leuven nummerde. De bakstenen werden met krijt genummerd. 

Ik telde 15.776 bakstenen.

De theoretische basis voor het stuk was de ambivalente aard 
van categoriseren: het kan zowel nuttig, absurd, of in sommige 

gevallen compleet weerzinwekkend zijn. Terwijl het nummeren van 
bakstenen met krijt als belachelijk kan worden gezien, kreeg het 

echter binnen de context van een tentoonstelling rond Buchenwald 
en de wreedheden van het Nazi-regime een somberder en meer tot 

nadenken stemmende eigenschap.  

Op een tegelijk absurde en misschien uiteindelijk futiele manier 
probeerde het werk de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog 

en van de Holocaust weer te geven. Door de handeling dag na 
dag uit te voeren en door een zich traag ontwikkelend maar 
zeer kortstondig spoor op de muur na te laten, hoopte ik om 

via zowel tijd als ruimte een zekere aanwijzing te geven van de 
onvoorstelbare omvang van de wreedheden.  

Leen Lagrou 

Franky Verdick t 

Leonid Guteša



Moh: CaPa ExPanSIon PaCk

Toen de Amerikaanse troepen op 6 juni 1944 landden op Omaha 
Beach in Normandië, was Robert Capa ter plaatse als één van de 

weinige fotojournalisten. Het grootste deel van zijn foto’s werd 
echter vernietigd toen een donkerekamer-technicus in het Life 

laboratorium in Londen de droogkabine voor de negatieven te hoog 
zette en de emulsies begonnen te smelten. 

De foto’s zijn vaak als voorbeeld genomen voor verfilmingen 
van deze gebeurtenis (bijvoorbeeld Saving Private Ryan) en sinds 

enkele jaren ook voor computerspelletjes. Ik heb deze foto’s 
gereconstrueerd met het computerspel Medal of Honour en de 

level-editor MOHradiant.

When the American troops landed on Omaha Beach in 
Normandy on 6th June 1944, Robert Capa was one of the 
few photojournalists on the ground. The vast majority of 
his photos were destroyed when a darkroom technician 
in the Life laboratory in London, set the temperature too 
high in the drying cabinet for the negatives, causing the 
emulsion to melt. The photos are often used as an example 
in making film about this event, (i.e. Saving Private Ryan), and 
they have also been used as a resource in the creation of 
computer games. I have reconstructed these photos using 
the computer game Medal of Honour and the level-editor 
MOHradiant. 

Wim Janssen 
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WIM JANSSEN 

Polen 2006
Een vakantiefilm over Polen 

en een reeks videobrieven die 
tezelfdertijd gemaakt werden, 

worden per ongeluk met elkaar 
vermengd. Je kan als toerist 
op zoek gaan naar Auschwitz 
of de Schindlertour in Krakow 

volgen, maar bestaat er ook 
zoiets als Holocausttoerisme 

en is dit noodzakelijk iets 
kwaads? Wijst een half miljoen 
Auschwitzbezoekers per jaar op 
trivialisering of sensibilisering?

Poland 2006
A holiday film about Poland and a series of video letters made at 
the same time become accidentally mixed up with each other. 
As a tourist, you can visit Auschwitz or follow the Schindler tour 
in Kraków, but this comes close to Holocaust tourism, is this 
something that is necessarily negative? Are half a million visitors 
a year to Auschwitz an indication of the trivialising of the event, or 
does it show a greater awareness of the situation? 



Het werk bestaat uit een reeks van zes foto’s. Het is een reeks 
gemaakt aan de hand van de herinneringen van mijn grootmoeder. 

Ik ben beginnen werken rond de verhalen van mijn grootmoeder, 
omdat die mij altijd hebben gefascineerd. Reeds toen ik zeer klein 
was, vertelde mijn grootmoeder over haar jeugd tijdens de oorlog 

en probeerde ik mij altijd in te beelden hoe het moet zijn geweest. 
Toen ik terugging naar de plaatsen van de verhalen, kwamen die 
voor mij volledig tot leven. De plaatsen op de foto’s lijken op het 
eerste gezicht zeer gewone, alledaagse plaatsen. Je kan voorbij 

deze plaatsen wandelen zonder te weten wat hun verhaal is. Deze 
plaatsen zijn voor mijn grootmoeder van groot belang, ook voor mij 
zijn ze fascinerend, maar voor een ander dan weer niet. Ik wil noch 

het belang van die plaatsen duiden, noch hun historisch belang. 
Voor mij is de beleving belangrijk. Iedereen heeft zo’n plaatsen. 

Iedereen heeft zijn verhaal. En dat is voor mij zeer belangrijk. 
Het onderwerp is hier de Tweede Wereldoorlog. Daarom heb ik 

ook mijn grootmoeder gekozen, omdat zij tot de laatste generatie 
behoort die ons rechtstreeks over de oorlog kan vertellen.

LEEN LAGROU

The work consists of a series 
of six photos. It is a series 
devised from my grandmother’s 
memories. I began working 
around my grandmother’s 
stories because I found them 
fascinating. From a very early 
age, my grandmother described 
her youth during the war, and 
I always tried to imagine how 
this must have been. When 
I returned to the places of 
my grandmother’s stories, 
those tales totally came to 
life. At first, the areas in the 
photos seemed quite ordinary, 
everyday spots. It would be 
quite easy to wander past 
without knowing what story 
they could tell. These places 
were very important to my 
grandmother, and they held a 
fascination for me too, but for 
an entirely different reason. I 
do not wish to emphasis the 
significance of these places, 
nor their historical importance. 
For me, it’s the perception that 
is vital. Everyone has a special 
place, everyone has his or 
her tale and that is extremely 
important. The subject here 
is the Second World War, I 
have therefore chosen my 
grandmother because she 
belongs to that last generation 
who had first hand knowledge 
about this war. 
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Leen Lagrou 
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MARIELA LIMERUTTI 

Deze interventie op de voorgevel van 
het stadhuis herdenkt de buitenlanders 

die aan de Katholieke Universiteit van 
Leuven kwamen studeren, maar die om 

verschillende redenen beslisten om te 
blijven en hier hun leven op te bouwen. 

De relatie van dit werk met de universiteit 
– de oudste en grootste in België – wint 

aan belang door de rol die de universiteit 
speelt bij het verwelkomen van studenten 
uit de hele wereld. De buitenlanders die in 

het stuk worden voorgesteld waren ooit 
studenten, maar zij beleven, bewerken 

en creëren nu de realiteit van het Leuven 
van vandaag. Het is de bedoeling om het 

alledaagse te herdenken via een groep 
mensen die ‘de andere’ in de samenleving 

vertegenwoordigen. 

De foto’s hangen naast beelden die 
illustere personages uit de geschiedenis 

van Leuven herdenken. Nu dienen de 
beelden als ornamentele iconen, ze worden 

‘afwezigheden’ voor de strakke blik. Zo 
introduceert het werk ‘aanwezigheden’ in 

dit stadsarchief in de openbare ruimte.

Het is ook interessant om de toestand van 
het stadhuis als overlevende in overweging 
te nemen. Overlevende, omdat er op 12 mei 

1944 een bom naast het stadhuis viel die 
niet ontplofte. Net zozeer als deze groep 
buitenlanders de mogelijkheid heeft om 

hun leven te leiden in de stad die de beide 
Wereldoorlogen heeft overleefd, zo heeft 

het werk de mogelijkheid om te bestaan op 
de voorgevel van dit specifieke gebouw.  

This intervention on the façade of the City Hall commemorates 
foreigners who came to study at the Catholic University of Leuven, 
but decided for different reasons to stay and make their lives 
there. The relationship of this work to the university – the oldest 
and largest in Belgium – gains importance because of the role that 
the university has in welcoming students from all over the world. 
The foreigners represented in the piece were once students, but 
now live, work and create the reality of what Leuven is today. 
The intention is to commemorate the everyday through a group of 
people that represent ‘the other’ in society.

The photographs play off of the statues on the façade 
commemorating illustrious personages of Leuven’s history. Now 
the statues function as ornamental icons, becoming ‘absences’ for 
the gaze. Thus, the work introduces ‘presences’ in this city archive 
in public space.

It is also interesting to consider the condition of the City Hall as 
survivor, owed to a bomb that fell next to it on May 12, 1944, 
but didn’t explode. As much as this group of foreigners has the 
possibility of making their lives in the city that has survived both 
World Wars, the work has the possibility of existing on the façade 
of this particular building.



FUgUE

Bianca Mancini 
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 BIANCA MANCINI 

Fugue bestaat uit zeven loden koffers of bundels. Het uitgangspunt 
voor dit werk waren beelden uit het Leuvense stadsarchief waarop 

bewoners staan die tijdens de Tweede Wereldoorlog wegvluchten uit 
de stad. Hun silhouetten, vervormd door de bezittingen die zij bij het 
weggaan aan hun lichaam moesten vastmaken, vormden voor mij de 
inspiratiebron om een verzameling beeldhouwwerken te creëren voor 
het Wolvepoortpad: de bundels op de archieffoto’s werden hermaakt 

en opnieuw in de stadsomgeving gebracht. Zij werden in een 
heterotope tuin geplaatst die de Naamsestraat en de Schapenstraat 

met elkaar verbindt.  De voorwerpen verwijzen naar identiteit, het 
lichaam en de zwaarte van wat men moet dragen. Ze zijn gebouwd 

als iconen om de collectieve geschiedenis die wij allemaal delen 
als individuen weer te geven en ze zijn gemaakt van het zwaarste 
duurzame materiaal ter wereld, namelijk lood,  een materiaal dat 

eigenaardig genoeg ook uiterst kneedbaar is.
 

Verantwoordelijkheid is één aspect dat uit het werk naar voor komt. 
De Wolvepoort staat bij de studenten bekend als een plaats waar 
het mogelijk is om uit de stad te ontsnappen – aangezien men er 

stilte en isolement kan terugvinden. Fugue gaat over onze eigen 
noodzaak om te ontsnappen aan een historisch schuldgevoel, aan het 

herinneren. Aangezien het in een doorgang geplaatst is, onderzoekt 
het werk het antagonisme tussen het bewegende lichaam en zijn 

intrinsieke zwaarte.
 

Ik zie het werk als een metafoor voor ons lichamelijk bestaan en de 
zwaarte van de geschiedenis die wij allemaal belichamen.

Fugue consists of seven lead 
suitcases or bundles. The 
starting point for this work 
were images in Leuven ś city 
archive picturing citizens 
fleeing the town during World 
War II. Their silhouettes, 
transformed by the belongings 
they had to attach to their 
bodies while walking away, 
inspired me to create a 
collection of sculptures for 
the Wolvepoortpad: The 
bundles found in the archive 
photographs were rebuilt 
and reinserted in the city 
environment. They were 
installed in a heterotopic 
garden which connects the 
streets of Naamsestraat and   
Schapenstraat. 
The objects refer to identity, 
the body and the heaviness 
of what one has to carry. 
Built as icons to represent 
the collective history we all 
share as individuals, they are 
made of the heaviest stable 
material that exists on earth, 
lead, which is curiously also 
extremelly malleable.

Responsibility is one aspect 
that emerges from the work. 
The Wolvepoortpad is known 
by the student community as 
the place where it is possible 
to escape from the town 
- since one can find silence 
and isolation there. Fugue 
is about our own necessity 
to escape historical guilt, 
of remembering. Since it 
is installed in a passage, 
it explores the antagonism 
between the moving body and 
its intrinsic heaviness.

I see the work as a metaphor 
for our corporeal existence and 
the heaviness of history we all 
embody.

Bianca Mancini 

Bianca Mancini 
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PIET MICHIELS

Samengevat: het werk geeft op een abstracte manier een 
deuropening weer naar een onbekende ruimte, naar een gouden 
toekomst. De goudkleur creëert een irreële sfeer, een dromerige 
stemming. Dit is bedoeld als een verleiding voor de toeschouwer, 

maar het toilet zelf is alles behalve verleidelijk. 
Kortom, dit is het. 

Maar er is meer natuurlijk...

In summary: the work 
represents in an abstract way 
a doorway to an unknown 
space, to a golden future. 
The colour gold creates an 
unreal atmosphere, a dreamy 
mood. This is meant to be a 
temptation for the viewer, but 
the toilet itself is the opposite 
of tempting. 
In short, this is it. 
But there’s more, of course...

Leen Lagrou 
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SANDRA NAKAMURA paper burns
but words fly 
away

the point is right
there between
the point

the distance 
the memory of place
what happened here 
before intervention was
war
fire
calcination

no longer intervene
perceive intent
or accident

did not learn by burn
no sense of consequence
is art
was war (commiserate)

collective memory
present (intervene) architect
of historicized
event

left books
like soap
in cased

the point
flies
beyond the page

memory of fire
light the match

smart of sulfur
nose

with a match (book) you
create
flame

to burn is to make
viewer’s hands
engage

danger, recurrence of
flame

relocated
(match) book
relic 
relegate to glass

collective memory
(fire) (fear)

the burnt books
match (books)
the paper burns
the words
(fly) away

strike (match)
(book) symbol
fire (threat)
ruins (relics)
(past) war
we (remember)
words
(fly)
away

Corrine Fitzpatrick,
New york

Wilfried Rentmeesters

Ludo Van Hees
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Borders become blurred and 
we are transported into a 
twilight zone where everything 
is possible. A video piece 
with a caustic tone regarding 
power and innocence. Does 
this woman have a crack in 
her polished exterior? Is she a 
culprit or a victim?

EEF OPSOMER

Grenzen vervagen en we zijn beland in 
een tussenzone waar alles mogelijk is. Een 

videowerk met wrange toonaard over macht 
en onschuld. Vertoont deze vrouw een 

barstje in haar gestileerde buitenkant? 
Is zij dader? Of slachtoffer?

Franky Verdick t Franky Verdick t 

Eef Opsomer 



SaME SaME

Lieselot te Peeters 



Beelden van gedenkplaatsen. 
Beelden die zijn opgeslagen in het hoofd van velen, als een 

herinnering aan het gruwelijke verleden. Zwart-witte beelden, 
afkomstig van verschillende plaatsen. Plaatsen uit het Oosten, 
het Zuiden, het Westen. Gruwelijkheden en folteringen die een 

constante zijn in onze geschiedenis en niet alleen de onze.
Wat men als een kijkend publiek kan ervaren op deze 

specifieke sites, is onvertaalbaar.
 

Wat het slachtoffer hier heeft ervaren, is onbegrijpelijk.
Al onze verhalen komen uiteindelijk uit op éénzelfde onbegrip: 

het onbegrip van de oorlog. De zwarte verf die al deze verhalen 
met elkaar verbindt, vertelt ons ook eens te kijken buiten de grote 

verhaallijnen, eens tussen de regels te lezen. 

Daar waar geen letters kunnen bestaan en geen beelden kunnen 
worden getoond: de duisternis.

Images of memorial sites. 
Images that are stored in the 
minds of many like memories 
of the dreadful past.
Black and white images from 
different places. Places from 
the East, South, and West. 
Atrocity and torture are a 
constant in our history and the 
histories of others. 
There are no words to explain 
what the spectator can 
experience when looking at 
these specific sites. 

The experiences of the victim 
are incomprehensible. 
Ultimately, all our stories lead 
to incomprehension: the futility 
of War. The black paint that 
binds these stories together, 
tells us to look outside of 
the larger narrative and read 
between the lines. 

There, where no letters can 
exist and no images can be 
shown: the darkness.

LIESELOTTE PEETERS 
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Lieselot te Peeters 



bREEnDonkbEDS

Vertrekpunt voor deze installatie was een foto in een boek over 
Duitse concentratiekampen. Daarop zijn de slaapvertrekken 

van Fort Breendonk te zien. Ik dacht dat ik een magazijn zag, je 
verwacht eerder goederen dan mensen op die schappen.

Toen ik kort nadien Breendonk bezocht was de impact van deze 
ruimtes enorm. Iedereen kent de vreselijke omstandigheden waarin 

de gevangenen van zulke kampen moesten leven én slapen. Na 
hun onmenselijk zware dagtaak werden zij ook ‘s nachts niet met 
rust gelaten. Maar toch zijn deze vertrekken niet enkel vergeven 

van ellende. Het is ook hier dat  vriendschappen gesloten werden, 
plannen gesmeed en ruzies uitgevochten. Kortom, de plek waar 
deze mensen het dichtst bij zichzelf en anderen konden komen. 

De enige momenten waarop de Nazi’s hun greep moesten lossen... 
de slaap. Deze ruimtes zinderen van de verhalen, met een immense 

dualiteit. Dood en ziekte, maar ook hoop en kameraadschap. 
Het is deze ruimte die ik binnen deze draden wil vangen. 

The starting point for this 
installation came from a photo in a 
book about German concentration 
camps. Here we can see the 
sleeping quarters in Fort Breendonk. 
I was looking at a warehouse where 
you would normally expect to see 
goods rather than people laid up on 
the shelves. 

These spaces made an enormous 
impact on me, when shortly after, 
I visited Breendonk.  Everyone is 
well acquainted with the dreadful 
conditions in which the prisoners, 
held in such camps were forced to 
live and sleep. 

Joris Perdieus 
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De constructie heeft exact dezelfde afmetingen als één rij van 
drie stapelbedden in Breendonk. De situatie en opstelling binnen 

de locatie is nagenoeg identiek. De draden zijn gespannen tussen 
de twee zijwanden, de vloer, en het plafond. Elke plank van een 
bed wordt door vier draden weergegeven. De ruimte binnen de 

constructie is ontoegankelijk en dwingt respect af voor haar 
origineel in Breendonk. De ruimte en al haar verhalen zitten 

gespannen tussen de draden, tot ze bevrijd worden.

Beeldend is het een erg gelaagd werk geworden. Het bevindt zich 
tussen het zichtbare en het onzichtbare, enkel het licht heeft er 

macht over. Ik besloot dan ook zo weinig mogelijk met kunstlicht 
te werken. Het vibreert tussen installatie en sculptuur én tussen 
sculptuur en tekening. Het betekent voor mezelf als schilder een 

eerste voorzichtige stap in de installatiewereld
... een geheel nieuwe ervaring.

That even after an inhumanly hard day’s toil, the prisoners were 
allowed no respite. But still these spaces are not only infested with 
misery, but in here too, friendships were made, plans sealed and 
arguments fought. To sum up, it was a place where people could be 
the closest with themselves and each other. The only time when the 
Nazis had to relinquish their grip was in sleep. These spaces reek of 
stories with an immense duality, death and sickness, but also hope 
and camaraderie. It is this space that I want to capture within these 
wires. The construction possesses the exact same measurements 
as a row of three bunk beds in Breendonk. The situation and set-up 
within the location is virtually identical. 

The wires are stretched between the two sidewalls, the floor and the 
ceiling; every bed plank is reproduced by four wires. 
The space inside the construction is inaccessible and reflects the 
respect for the original in Breendonk. The space and all her stories 
are stretched between the wires, until such time as they are set free. 

Visually it has become a very layered installation. It sits between 
what is visible and non-visible, only light has the power to change it. 
I decided to work as little as possible with artificial light. It vibrates 
between installation and sculpture, and sculpture and drawing. As 
a painter, this means that I have dipped my toe into the world of 
installation, a totally new experience.  

JORIS PERDIEUS

Joris Perdieus 

Franky Verdick t 



NATASCHA REyNDERS Wanneer woorden komen, maar zinnen niet begrepen worden; 
wanneer mimiek een band vormt met betekenis en al het 

verstaanbare verdwijnt, geraakt de mens geïrriteerd. 
Kunst is dan niet langer conformistisch, maar doet nadenken, 

luisteren en herinneren.
 

Met dit werk wil Natascha Reynders de toeschouwer doen 
reflecteren over zijn plaats en die van anderen in de samenleving 

en in de wereld. De verhalen in de video-installatie worden 
vervormd doordat meerdere personen tegelijkertijd hun verhaal 

proberen te vertellen. Er ontstaat een gevoel van 
‘de-communicatie’ en ‘de-personalisering’: iedereen wil zijn verhaal 
kwijt, maar in feite krijgt niemand er de kans toe. De toeschouwer 

krijgt hierdoor een overdosis aan informatie die niet verwerkt 
kan worden. Alleen door uiterste concentratie kan hij fragmenten 

uit de verhalen ontcijferen. De reacties blijven dan ook niet uit: 
irritatie, onvermogen, onwillendheid tot begrijpen en afkeuring. 

Leonid Guteša
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When words come; but sentences make no sense. When 
facial expression links with meaning and everything that is 
understandable vanishes, we are irritated. Conformism in art has 
given way to reflection, listening and memories.
 
With this piece Natascha Reynders invites the spectator to reflect 
on their position and the position of others in society and in the 
world. The stories in the video-installation are distorted because 
many people try to tell their story simultaneously. A feeling 
of non-communication and depersonalizing occurs: everyone 
wants to finish his or her story but no one gets the chance. The 
spectator therefore gets an overdose of information that cannot 
be processed. Only by employing the utmost in concentration can 
fragments from the story be deciphered. Thus reactions break 
out: they range from irritation, powerlessness, and refusal to 
understand and rejection. The artist has reached its goal: the 
spectator is moved. But is this fact not the problem of present-
day society, as we proceed in a blinkered fashion, where news 
becomes our entertainment – cruelty becomes amusement? 
People have become desensitised and if this work manages to 
rake up some awareness, it will have been worth the effort. 

However, everyone can discover the humanity of this work. To 
travel through life and feel that no one is listening, having much to 
tell, but few who are prepared to listen. It is as if it is a condition 
humaine. What counts is controlling the situation and not allowing 
it to fester.

Het werk heeft voor de kunstenaar 
zijn doel bereikt: de toeschouwer is 
getroffen. Want is dit gegeven niet 
het probleem van de hedendaagse 

samenleving: met oogkleppen lopen 
we langs elkaar heen, nieuws wordt 
entertainment, gruwel amusement? 

De mens verliest zijn gevoel en als dit 
werk even dit besef kan oprakelen, 

is het voor de kunstenaar de moeite 
waard geweest. 

Toch kan elke mens ook de 
menselijkheid in dit werk ontdekken. 
Ongehoord door het leven gaan, veel 

te vertellen, maar slechts weinigen die 
willen luisteren. Het is als het ware 
een condition humaine. Het komt er 

op neer deze situatie niet te laten 
woekeren en de overhand nemen. 

blaCk box 

Natascha Reynders 

Leonid Guteša
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Dissection 45-06 van Merete Røstad roept een ongelooflijk 
ingewikkelde culturele geschiedenis op. Het beeldhouwwerk 

werd op het Maarschalk Fochplein in Leuven geplaatst en brengt 
op een aangrijpende manier de verborgen histories, het huidige 

dynamisme en de voorgestelde toekomst van deze zorgvuldig 
gekozen en omstreden openbare plaats tot stand. 

Dissection 45-06 is een op schaal gemaakte ‘autopsietafel’ van 
aaneengelast metaal, met betonnen zwenkwielen. Dit werk 

zinspeelt tegelijkertijd op de gevolgen van het voorwerp en bestaat 
volledig in zijn eigen recht als een beeldhouwwerk van openbare 

kunst. De onbeweeglijkheid ervan en bijgevolg zijn verbondenheid 
met deze bepaalde plaats op dit bepaald tijdstip, wordt handig tot 
uitdrukking gebracht via het gebruik van gietbeton voor de wielen. 

Dit stuk is bedoeld als een tijdelijk monument dat naar andere 
plaatsen moet verhuizen. De achterliggende idee is dat men 

kwesties gaat behandelen rond de onmogelijkheid om permanente 
herdenkingswerken op te richten in openbare ruimtes, terwijl er 

ook gewezen wordt op een mogelijkheid om te regenereren 
en te vernieuwen.

Er zijn heel wat ambiguïteiten en tegenstellingen aan het werk in 
Dissection 45-06. De schaal van het stuk gooit alles wat de kijkers 

verwachten van openbare kunst door elkaar en hierdoor wordt 
een meer proactieve verbintenis met het werk gestimuleerd, iets 

waarin grotere en imposantere monumenten vaak niet slagen. 
De ongeremde corrosie van het stuk verwijst naar de instabiliteit, 
het verval en de ontaarding van het collectieve geheugen, terwijl 
het ook een weerspiegeling vormt van de fysieke weerstand van 

de plaats die nagenoeg onveranderd is gebleven doorheen 
de rumoerige geschiedenis van de stad. 

Cathy Butterworth

Dissection 45-06 by Merete Røstad evokes an incredibly complex 
cultural history. Placed in Maarschalk Fochplein in Leuven, the 
sculpture poignantly negotiates the hidden histories, current 
dynamics and proposed future of this carefully chosen and 
contested public site.

An ‘autopsy table’ made to scale from welded metal, with 
castors made from concrete, the work simultaneously alludes 
to the implications of the object, while existing entirely in its 
own right as a sculptural piece of public art. Its immobility, thus 
its commitment to this particular site at this particular time, 
is cleverly articulated through the use of cast concrete for its 
wheels. That this piece is intended as a temporary monument, 
to be moved to different sites, serves to address issues around 
the impossibility of creating permanent commemorative works 
in public spaces, while also signalling toward a possibility of 
regeneration and renewal.

There are many ambiguities and contradictions at work in 
Dissection 45-06. The scale of the piece confounds the viewers’ 
expectations of public art encouraging a more proactive 
engagement with the work, which larger and more imposing 
monuments often fail to do. The unhindered corrosion of the 
piece points to the instability, the deterioration and degeneration, 
of the collective memory, while reflecting the resistance of the 
physicality of the site which has remained essentially the same 
throughout the town’s troubled history.

Cathy Butterworth

MERETE RøSTAD

Merete Røstad
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ANDREA SIRCH 

Mijn werkproces begon tijdens het eerste bezoek aan Leuven, 
België voor ons project 577,4 The distance between door te kijken, te 
onderzoeken, te luisteren, na te denken, op te merken, te lezen en 

te leren. Ik concentreerde mij op de inwoners en hun geschiedenis.
Met mijn tekeningen die ontstonden tijdens een lange 

observatieperiode, probeerde ik mijn ervaring en waarnemingen 
om te zetten en om te bouwen. Ik wilde de hedendaagse 

moeilijkheden aantonen inzake interpersoonlijke samenwerking 
in de maatschappij. Ik concentreerde mij op eigentijdse thema’s 
zoals discriminatie, racisme en uitsluiting. Mijn onderzoeken van 

het verleden en van subjectieve en persoonlijke indrukken en 
waarnemingen worden ook weergegeven in de tekeningen.  

Veel van de tekeningen en verscheidene uittreksels van mijn 
Engelse en Duitse teksten zijn terug te vinden in het boek zeichen 

(tekens). Voor deze tentoonstelling is een van de tekeningen 
omgevormd in een rode en groene neonverlichting. Deze tekening 

stelt het gevoel voor van een gekwetste mens. De reden waarom ik 
met licht werk is dat ik zo de tekening zichtbaarder wil maken en 
wil integreren in de openbare ruimte. Ik heb deze keuze gemaakt 
om te wijzen naar het verband tussen het verleden en het heden. 

By looking, exploring, listening, reflecting, cognizing, reading  
and  learning, my process of work started during the first visit in 
Leuven, Belgium for our project 577,4 The distance between. I focused 
on the inhabitants and their history.
With my drawings, which arose during a long period of 
observation, I tried to transform and convert my experience and 
cognition. My concern was to show the present-day difficulties of 
interpersonal cooperation in society. I focused on contemporary 
topics like discrimination, racism and exclusion. My investigation 
of the past and of subjective and personal impressions and 
perceptions are also reflected in the drawings. 

Many of the drawings and several abstracts of my English and 
German texts can be found in the book zeichen (signs). One of 
the drawings is transformed into a red and green neon relief for 
this exhibition. This drawing visualizes the emotion of a human 
being who is hurt. The reason for working with light is to make 
the drawing more visible and to integrate it into public space. This 
choice has been made to point out the connection between the 
past and the present.
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ShaRIng MEMoRIES... ShaRIng SoIl: 
TRanSFoRMIng FUTURE ConnECTIonS.
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NAOMI SMITH 

Bloed en aarde, een propagandaslogan die 
de Nazi’s gebruikten tijdens de Tweede 

Wereldoorlog. Een politiek verband tussen 
aarde en nationale waarden die eraan 

worden toegekend. Ideologische waarden en 
overtuigingssystemen die een oorzaak vormen 

voor oorlog en bloedvergieten doorheen heel de 
geschiedenis en dat ook vandaag nog doen in 

onze hedendaagse samenleving.  
In de context van deze tentoonstelling begon 

de doelstelling van mijn stuk met het in vraag 
stellen van de noodzaak aan en het doel voor 

een gedenkteken of een gedenkend kunstwerk: 
welke rol zou het spelen? Welke invloed zou het 

kunnen uitoefenen op de toekomst? 

Herdenking als een actief omvormingsproces... 
De inwoners van Leuven confronteren met deze 
vroegere en huidige ideologieën door een proces 

te vergemakkelijken dat aarde weergeeft en 
waarbij ideeën en waarden worden gebruikt 

die nationalistisch eigendom en overheersing 
tegenover een gedachtegoed plaatsen waarbij 

aarde wordt gedeeld als een schat, een 
geschenk en een verantwoordelijkheid van het 
menselijk ras in zijn geheel. Ik wandelde door 

de straten en vroeg aan voorbijgangers om 
één van hun herinneringen aan Leuven, aan de 
Leuvense aarde met mij te delen en die op een 

kaartje te schrijven. Ik gaf hen een zakje waarin 
ik een handvol van deze aarde deed en vroeg 

hen om dit geschenk aan iemand anders te 
geven, misschien aan iemand die nieuw was in 
de stad, een buitenlander, een buitenstaander, 

een vreemdeling… als een welkomstgeschenk. 
Binnen dit participatieproces, deze openbare 

dialoog wou ik de verbeelding van mijn publiek 
aanspreken om zich te concentreren op 

gedachten en vormen die wij gebruiken bij het 
delen van onze ruimte met de anderen op aarde.

Blood and Soil, a propaganda slogan used by the Nazis during 
the World War II. A political connection of soil with nationalistic 
values attributed to it. Ideologies, values and belief systems being 
a cause of war and blood shed throughout history and still today in 
our contemporary society. 
In the context of this exhibition the aim of my piece commenced 
with questioning the necessity and purpose for a memorial or 
commemorative piece of art: What role would it play? How could 
it be influential towards the future? 

Commemoration as an active transformative process... Confronting 
the citizens of Leuven with these past and present ideologies by 
facilitating a process that represents soil using ideas and values 
that oppose nationalism, ownership and domination in favour of 
thoughts of sharing it as a treasure, gift and responsibility of 
the human race on whole. I walked through the streets asking 
passers-by to share a memory they had of Leuven, Leuven soil 
and write it on a card. I gave them a small bag in which I placed 
a hand full of this soil asking them to give these gifts to another, 
maybe someone new to the city, a foreigner, an outsider or a 
stranger as a welcoming gift. Within this participatory process/
public dialogue I wanted to address my audiences imagination to 
focus on thoughts and forms we use sharing our space with others 
on the earth.
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Hoe zijn tijd, geschiedenis en geheugen met elkaar verweven? 
Vanuit gesprekken met twee mannen, en dus vanuit de realiteit, 

werd vastgesteld dat indien de gebeurtenis intens genoeg wordt 
beleefd door de betrokkene, de geschiedenis een wending krijgt op 

het niveau van het geheugen. Beide mannen leven dagelijks met 
wat er ooit is gebeurd. 

De identiteit die ooit zo sterk aanwezig werd gemaakt bij beide 
mannen, de jood gestigmatiseerd met een gele ster en de Nazi 

gedecoreerd met een swastika, wordt door de foto’s getoond als 
een historische identiteit. Beiden zijn  zestig jaar ouder dan toen.

De portretten op zich reveleren weinig. Ze beschrijven de mannen 
fysiek en laten geen intieme lectuur van hun persoon toe. 

Ze vertellen hoe ze eruitzien en waar ze wonen, de één landelijk, 
de ander urbaan. Maar er wordt niet verteld dat de jood ook 
echtgenoot en fervent postzegelverzamelaar is. Ook niet dat 

de Waffen-SS’er een zoon en een dochter heeft, gastvrij is en 
met de pijn van zijn door het verzet vermoorde verloofde moet 

leven. Portretfotografie reduceert dus, het selecteert. Daarom is 
gekozen voor interieurfoto’s die aanmanen tot trage lectuur, tot 
ontdekkingen. Het is een tekstuele en objectgerichte wijze om 

iemands persoonlijke geschiedenis of memoir te ontluiken. In deze 
zin wordt de historische identiteit ook een geschiedenis van het 

verzamelen van objecten.

FRANKy VERDICKT 

How are time, history and memory interwoven? As a result of the 
conversations had with two men, and validated by reality, it was 
confirmed that if the events were lived intensely enough by those 
involved, history produces an effect on the level of memory. Both 
men live daily with events that took place in the past. 

The identity created by both men was once so strong; the Jew 
stigmatised with a yellow star and the Nazi decorated with a 
swastika was shown in the photos as their historical identity.  
Both men are sixty years older. 
The portraits in themselves are less revealing. They describe the 
physical and do not permit intimacy. They show their appearance 
and where they live; one lives in the countryside the other in town. 
But nothing is mentioned about the Jew who is also a husband 
and a fervent stamp collector; that the Waffen SS has a son and 
a daughter, is hospitable and suffers with the knowledge that 
the resistance murdered his fiancé. Portrait photography is a 
leveller; it is selective. It is for this reason, that interior photos are 
employed to urge us to read slowly, to make discoveries. It is a 
textual and object-focused device to awaken someone’s personal 
history or memoir. In this sense historical identity is also a history 
of the collection of objects.
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Ik probeerde de volgende zaken te realiseren in de centrale 
gevangenis van Leuven:

1. ‘Kunstwerken die ontworpen zijn als een existentiële 
uitdrukking’ vinden in de gevangenis en vervolgens mogelijkheden 

uitwerken voor mensen van buiten de gevangenis om van deze 
kunstwerken te kunnen genieten;

2. ‘Kunstwerken die ontworpen zijn als een existentiële 
uitdrukking’ van buiten de gevangenis voorstellen en vervolgens 

mogelijkheden uitwerken voor mensen van binnen de gevangenis 
om van deze kunstwerken te kunnen genieten.

Indien de uitwisseling tussen binnen en buiten de gevangenis op 

regelmatige basis zou kunnen gebeuren, zullen diegenen die lijden 
onder pijn, wanhoop, gevoelens van eenzaamheid, het opgesloten 
zitten en het verliezen van alle tijdsbesef een kans krijgen om in 
te zien dat hun eigen uitdrukking of bestaan een betekenis kan 
hebben voor anderen. Enerzijds zouden de kunstwerken die van 

buiten de gevangenis komen een welgekomen verandering vormen 
in het ritme en de afwisseling in het monotone leven binnen deze 

instellingen; anderzijds zouden de kunstwerken die vanuit de 
gevangenis worden verstuurd de inwoners buiten confronteren 
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REIJIRO WADA 

I tried to realize the following things at the 
Central Prison of Leuven:

1. To find ‘art works created as an existential 
expression’ in the prison and then develop 
opportunities for people outside the prison to 
appreciate them;
2. To present ‘art works created as an existential 
expression’ from outside the prison and then 
develop opportunities for people inside the 
prison to appreciate them.

If the exchange between inside and outside the 
prison could be conducted on a regular basis, 
those who are suffering from pain, hopelessness, 
feelings of loneliness, being cooped up and of 
losing the sense of time will have a chance 
to recognize that their own expression or 
existence can have some meaning for others. 
On the one hand, the artworks delivered from 
the outside would bring a welcome change of 
pace and variety to the monotonous life within 
these facilities. On the other hand, the fine 
art dispatched from inside the prison facilities 
would confront residents outside with the 
primitive strength and courage possessed by 
art works having no ‘contrivance’. This proposal 
for art exchange would encourage mutual 
peace and hope between people suffering from 
comfortlessness and trouble beyond borders.

Unfortunately this project could not be realized 
because the following four conditions were not 
accepted by the prisoners:

1. Works will not be returned.
2. The works will be exhibited without name.
3.you must give up ownership of the work.
4.you can’t go to the place where your work is 
exhibited.

met de primitieve kracht en moed die in kunstwerken ‘zonder 
vernuft’ vervat zitten. Dit voorstel tot het uitwisselen van kunst 
zou wederzijdse vrede en hoop aanmoedigen tussen mensen die 

over de grenzen heen lijden onder troosteloosheid en verdriet.

Helaas kon dit project niet worden gerealiseerd omdat de 
gevangenen de volgende vier voorwaarden niet aanvaardden: 

1. De werken worden niet teruggegeven.
2. De werken zullen naamloos tentoongesteld worden.

3. U moet het eigendom van het werk opgeven.
4. U kan niet naar de plaats gaan waar uw werk wordt 

tentoongesteld.
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ANDREA ACOSTA 
Andrea Acosta werd in 1981 geboren in Bogotá, Colombia. Zij studeerde Schone Kunsten, met speciale aandacht voor Elektronische Media, 
aan de Universidad de los Andes in Bogotá (1999-2004). Sinds 2005 neemt zij deel aan het MFA-programma Public Art and New Artistic 
Strategies aan de Bauhaus-Universität van Weimar in Duitsland. Naast haar activiteiten als kunstenares heeft zij ook aan verscheidene 
projecten meegewerkt als freelance grafisch ontwerper onder de naam i-MPERFECT.
Andrea Acosta, born in Bogotá, Colombia in 1981, studied Fine Arts with a concentration on Electronic Media at the Universidad de los 
Andes, Bogotá (1999-2004). Since 2005 she is enrolled in the MFA Programme: Public Art and New Artistic Strategies at the Bauhaus 
University in Weimar, Germany. Parallel to being an artist she has worked in several projects as a freelance graphic designer, under the 
name i-MPERFECT.

SASKIA AELEN 
Saskia werd geboren op 13 november 1985. Ze woont in Brussel, waar ze studeert aan de Hogeschool Sint-Lukas. Haar middelbare 
schoolstudies voltooide ze aan de Kunsthumanoria Sint-Lukas Brussel (1997-2003). Naast 577,4 The distance between nam Saskia dit jaar 
ook deel aan de projecten Ithaka, een in-situ project te Leuven, en Quornia, het eindejaarsproject van yanina Petrova te Brussel. Momenteel 
werkt ze aan een langdurig project met de werktitel Atelier 20. Dit project zal plaatsvinden in Brussel van mei 2006 tot 2007.
Saskia Aelen was born on 13 November 1985. She lives in Brussels where she studies at the Sint-Lukas Institute. She completed her 
secondary school education at the Sint-Lukas secondary school in Brussels (1997-2003). As well as 577,4 The distance between, Saskia 
was a contributor in the Ithaka project, a project in-situ in Leuven, and Quornia, the end of year’s project by yanina Petrova in Brussels. At 
the moment, she is working on a long-term project entitled Atelier 20. This project will take place in Brussels from May 2006 to 2007.

NIKOS ARVANITIS
Nikos Arvanitis, geboren in Athene, Griekenland, studeerde schilderkunst aan de Academie voor Schone Kunsten in Wenen, Oostenrijk en 
aan de School voor Schone Kunsten van Athene (Erasmus-studiebeurs). Sinds 2004 studeert hij binnen het MFA-programma Public Art 
and New Artistic Strategies aan de Bauhaus-Universität in Weimar met studiebeurzen van de DAAD (Deutscher Akademischer Austausch 
Dienst) en de Onassis-stichting. Via zijn werk, namelijk grootschalige tekeningen, digitale afdrukken, installaties en geluid, concentreert hij 
zich op communicatietoestanden en existentiële problemen die zich in de postmoderne maatschappij voordoen. Het gebruik van stereotiepe 
beelden uit de postindustriële iconografie in een strikt esthetische en isomerische orde dragen bij tot de doeltreffendheid van zijn 
boodschappen waarin hij thema’s zoals de moderne autocratie, vervreemding en standaardconsumptie in hedendaagse sociale structuren 
kritisch beoordeelt. Sinds 2005 is hij lid van het kunstenaarsduo Barking Dogs United.  Zijn werk werd al tentoongesteld in Oostenrijk, 
Griekenland, IJsland en Duitsland. 
Nikos Arvanitis, born in Athens, Greece, studied painting at the Academy of Fine Arts, Vienna, Austria and at the Athens School of Fine Arts 
(Erasmus scholarship). Since 2004 he is studying in the MFA Programme Public Art and New Artistic Strategies at the Bauhaus University 
Weimar with scholarships from the DAAD and Onassis Foundation. Through his work, large scale drawings, digital prints, installations and 
sound, he is focusing on communication conditions and existential problems that appear in post-modern society. The use of stereotype 
images of post-industrial iconography together with strict aesthetics and isomeric order contribute to the effectiveness of his messages 
which critically assess themes such as modern autocracy, alienation and consumer standardization in contemporary social structures. 
Since 2005 he is a member of the artist duo Barking Dogs United.  His work has been exhibited in Austria, Greece, Iceland and Germany.

MARK BASKETT
Studeert momenteel binnen het MFA-programma Public Art and New Artistic Strategies aan de Bauhaus-Universität van Weimar. 
Studeerde in 2001 af in Nieuw-Zeeland met een BFA (hoge onderscheiding) en nam daarna deel aan groeps- en solotentoonstellingen in 
Nieuw-Zeeland. In 2005 kwam hij naar Europa om verder te studeren. Naast zijn opleidingswerk in Duitsland werkt hij momenteel aan een 
soloproject voor het Zwitserse Locarno. 
Currently studying in the MFA Programme Public Art and New Artistic Strategies at the Bauhaus-University in Weimar – graduated in New 
Zealand with a BFA (high distinction) in 2001, has subsequently participated in group shows and solo shows in New Zealand before coming 
to Europe in 2005 for further education. He is currently working on a solo project for Locarno, Switzerland in addition to course work in 
Germany.
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NAyARI CASTILLO 
Nayari Castillo. Venezuela/USA. Moleculair biologe en kunstenares. MFA in Hedendaagse Representatieve Visuele Systemen. Nam deel aan 
talrijke groeps- en solotentoonstellingen in onder meer steden als Brussel, Salzburg, Hallein, Miami, Belgrado en Boedapest. In Venezuela 
nam zij deel aan talrijke tentoonstellingen waarbij zij achtereenvolgens de hoofdprijzen won van de 62e Nationale Wedstrijd Arturo Michelena 
en de VIII CANTV youth bij de FIA Wedstrijd. Zij wordt vermeld in publicaties zoals: 21 Venezuelan Women Photographers (M.T. Boulton), 
Photography in Venezuela 1960-2000 (J.C. Palenzuela) en Open Maps: Latinoamerican Photography 1991-2002 (Alejandro Castellote). 
Momenteel volgt zij het MFA-programma Public Art and New Artistic Strategies aan de Bauhaus-Universität Weimar.
Nayari Castillo. Venezuela/USA. Molecular biologist and artist. MFA in Contemporary Representational Visual Systems. Has participated 
in numerous collective and solo exhibits in cities like Brussels, Salzburg, Hallein, Miami, Belgrade and Budapest, among others. In the 
Venezuelan context she has participated in numerous exhibits obtaining consecutively the maximum prices of the 62nd National Contest 
Arturo Michelena and the VIII CANTV youth with FIA Contest. She is mentioned in publications like: 21 Venezuelan Women Photographers 
(M.T. Boulton), Photography in Venezuela 1960-2000 (J.C. Palenzuela) and Open Maps: Latinoamerican Photography 1991-2002 (Alejandro 
Castellote). At present she is enrolled in the MFA Programme Public Art and New Artistic Strategies at the Bauhaus University Weimar.
 
SVEN DEBLEECKERE
Na zijn opleiding tot jurist en enig oponthouden in het buitenland besloot Sven De Bleeckere het roer om te gooien. Hij vatte een opleiding in 
de Beeldende Kunsten aan de Academie van Antwerpen aan. Kunstfotografie genoot al vlug zijn voorkeur en hij besloot zich hierop volledig 
toe te leggen. In 2005 studeerde hij af aan de Hogeschool Sint-Lukas Brussel. Sindsdien combineert hij zijn professionele activiteiten met het 
uitstippelen van een persoonlijk artistiek parcours. Je kan een staal van zijn werk bekijken op www.svendebleeckere.be.
After training as a solicitor and travelling abroad, Sven De Bleeckere decided to change direction. He grasped the opportunity of studying 
Visual Arts at the Antwerp Academy. He quickly showed a penchant for Art Photography and on this he decided to focus completely. In 2005, 
he graduated from the Sint-Lukas Institute in Brussels and since then, has combined his professional activities with mapping out his own 
personal artistic path. you can see samples of his work by logging onto www.svendebleeckere.be.

MARISKA DE MEy 
Mariska De Mey, MA Vrije Kunsten 2006, Hogeschool Sint-Lukas Brussel, exploreert diverse media en maakt steeds vaker gebruik van tekst 
en woord. Belangrijkste realisaties: Es geht mir besser Projekt, patiënten vertellen dagelijks voor de camera wat hen die dag beter gaat 
(Beelitz-Berlijn, 2004); ik ben wie ik ben (1),  lichtdoorlatende pvc-panelen met de zin ‘ik ben wie ik ben’, telkens in een verschillende taal, op 
vierentwintig lichtreclameborden in centrum Brussel (2005). Het project ik ben wie ik ben (2) is een vervolg op deze reflectie over identiteit. 
Mariska De Mey, MA Fine Arts 2006, Sint-Lukas Institute in Brussels, explores diverse media and frequently incorporates text and words. 
Important creations: Es geht mir besser Projekt: patients give daily accounts, in front of camera, of what makes their day go well, (Beelitz-
Berlijn, 2004); ik ben wie ik ben (1), transparent PVC panels with the sentence ‘I am who I am’, written each time in a different language, on 
twenty-four illuminated advertising billboards, displayed in the centre of Brussels (2005). The project entitled  ik ben wie ik ben (2) is 
a continuation on this reflection about identity. 

KRIS DEWEERDT 
Het werk van Kris Deweerdt draait vooral rond het isoleren van persoonlijke gedachten, gebeurtenissen en emoties die daarbij ontstaan. Het 
zijn dromerige, sferische landschappen van bestaande emoties. De toeschouwer wordt uitgenodigd om zich te begeven in de gedachtewereld 
van de kunstenaar, waarin de persoonlijke gebeurtenissen dikwijls door anderen kunnen gelezen en herkend worden. Kris Deweerdt woont 
en werkt in het Brusselse waar hij Experimentele Kunsten studeert aan de Hogeschool Sint-Lukas. Hij werkte reeds mee aan verschillende 
groepstentoonstellingen zowel individueel (A perfect world, Tilburg 2005, Pasvit, Brussel 2005) als in groepsverband (Ithaka 13, Leuven 
2005). 
Kris Deweerdt’s work is based around the isolation of individual thoughts, events and emotions that are created as a result. They are dreamy, 
atmospheric landscapes of existing emotions. The spectator is invited to enter into the artist’s world of thoughts where people’s personal 
events can often be read and recognised by others. Kris Deweerdt lives and works in Brussels where he studies Experimental Arts at the Sint-
Lukas Institute. He has also participated in different group exhibitions in an individual capacity with pieces (A perfect world, Tilburg 2005, 
Pasvit, Brussels 2005) and in a team (Ithaka 13, Leuven 2005). 



d’OROWING 
d’Orowing groeide op tussen politieke grenzen, landen, culturen en volledig verschillende politieke ideologieën. Zij werd geboren 
op 19 maart 1975 ten tijde van de Koude Oorlog tussen het Westen en Oost-Europa en zij genoot het gevaarlijke privilege om twee 
verschillende nationaliteiten en identiteitskaarten te bezitten: de identiteitskaart van Oost-Duitsland en de Oost-Europese identiteitskaart 
van Polen. Daarom draait haar voornaamste artistieke onderzoekswerk rond de kwesties van de private en de openbare identiteit. 
Vrienden omschrijven d´Orowing als een kunstenares met een talent om een buskruitvat te openen. Zij is een actieve researcher die zich 
constant bezighoudt met de brandpunten in de maatschappij. Zij is een stichtend lid van LAB1 (Active Researching Laboratory). 
LAB1 is het onderzoeksorgaan van het DIMF (Duits Instituut voor Opinieonderzoek). Het DIMF behoort tot het EORC (Europees Centrum 
voor Opinieonderzoek). www.lab1.info
d’Orowing grew up between political borders, countries, cultures and completely different political ideologies. Born (19.3.1975) at the 
time of the Cold War between the West and East Europe she had an hazardous privilege to possess two different nationalities and ID 
cards: the west European German ID card and the east European ID card from Poland. For this reason her main artistic research involves 
the questions of the private and public identity. Friends characterise d´Orowing as an artist with a talent to open a powder-keg. She is 
an active researcher constantly working on the combustion points in society. She is a founding member of the LAB1 (Active Researching 
Laboratory). The LAB1 is the researching organ of the DIMF (German Institute of Opinion Research). It is a member of the EORC 
(European Opinion Research Centre). www.lab1.info
 
DUšICA DRAžIC 
Ik kom uit het Servische Belgrado. Ik vind deze informatie belangrijk omdat de situatie waarin ik ben opgegroeid deels verantwoordelijk is 
voor mijn keuze om kunstenaar te worden. Sinds het najaar van 2004 verblijf ik in Weimar, waar ik studeer aan de Bauhaus-Universität, 
MFA Public Art and New Artistic Strategies. Mijn werkdomeinen als kunstenaar zijn performance, installaties, fotografie; binnen deze 
kunstvormen verken ik de paradoxale systemen waarin of waarmee wij leven. Ik heb tentoonstellingen en voorstellingen gehad in Servië 
& Montenegro, Ierland, Duitsland, Oostenrijk, Slowakije, Nederland, Zwitserland, Tsjechië, Bosnië en Herzegovina, Letland, Moldavië, 
Griekenland. drazicdusica@yahoo.com
I come from Belgrade, Serbia. The reason why I find this information important is because the situation in which I grew up is partially 
responsible for my choice to be an artist. Since autumn 2004 I am based in Weimar, studying at the Bauhaus University, in the MFA 
Public Art and New Artistic Strategies. My artistic fields are performance, installation, photography and within these forms I explore 
paradoxical systems we live in or with. I have exhibited and performed in Serbia & Montenegro, Ireland, Germany, Austria, Slovakia, the 
Netherlands, Switzerland, Czech Republic, Bosnia and Herzegovina, Latvia, Moldova, Greece. drazicdusica@yahoo.com

ESTHER EGGERMONT 
Esther Eggermont is geboren op 29 september, 1985 (Izegem). Ze volgt aan de Hogeschool Sint-Lukas Brussel de opleiding Fotografie 
(eerste  meesterjaar). In 2005 nam zij deel aan de groepstentoonstelling A 9 0 views in de Ateliers Mommen te Brussel.
Esther Eggermont was born on 29 September 1985 (Izegem). She is a first-year masters student studying Photography at Sint-Lukas 
Institute in Brussels. In 2005 she participated in the group exhibition A 9 O views in Studio Mommen in Brussels. 

SAMIRA EL KHADRAOUI 
Samira  El Khadraoui, geboren te Leuven in 1977, woont in Gent en studeert in Brussel aan de Hogeschool Sint-Lukas, afdeling Vrije 
Kunsten. In maart 2005 werkte ze samen met Piet Michiels en Kris Deweerdt voor Ithaka 13, Eau revoir te Leuven. In juni 2005 nam 
ze deel aan de tentoonstelling Pasvit te Brussel Zuid. Tijdens de zomer van 2005 participeerde ze gedurende een maand aan het 
internationale uitwisselingsproject EEA te Beelitz. Haar werk bestaat uit foto- en videowerk en sculpturale/ruimtelijke installaties.
Samira El Khadraoui, born in 1977 in Leuven, lives in Ghent and studies in Brussels at the Sint-Lukas Institute in the Fine Arts 
department. In March 2005, together with Piet Michiels and Kris Deweerdt she participated in Ithaka 13, Eau revoir, in Leuven. In June 
2005, she took part in the exhibition Pasvit displayed in the Brussels south station. During the summer 2005, she was also involved in the 
international exchange project EEA held in Beelitz, which lasted for one month. Her work consists of photo, video work and sculptural/
special installations. 



85

KAROLINA FREINO 
Karolina Freino. Geboren in 1978 in Polen. Studeerde aan de Academie voor Schone Kunsten in Wroclaw en aan het Edinburgh College 
of Art. Solo- en groepstentoonstellingen in Polen, Frankrijk, Duitsland, Italië en Schotland. Won prijzen van de Studiebeurzen Alfred Töpfer 
Stiftung F.V.S., de Kunststudiebeurs van de stad Szczecin en andere kunstwedstrijden. Beweegt zich in de wereld van beeldhouwkunst, 
tekenen, fotografie, video en geluid. Maakt vaak gebruik van interactiviteit in haar installaties als een vorm van dialoog. Soms werkt ze met 
monologen. Werkt in openbare ruimtes, galerijen en thuis.  
Born in 1978 in Poland. Studied at the Academy of Fine Arts in Wroclaw and Edinburgh College of Art. Solo and group exhibitions in Poland, 
France, Germany, Italy and Scotland. Prizes of the Alfred Töpfer Stiftung F.V.S. Scholarship, City of Szczecin Artistic Scholarship and other art 
competitions. Mobile among the fields of sculpture, drawing, photography, video and sound. Often uses interactivity in installations as a form 
of dialogue. Sometimes monologues. Works in public spaces, galleries and at home. 

REZA GOLMOJDEH
Reza Golmojdeh is geboren op 22 februari 1980 in Iran. In 1993 startte hij zijn opleiding in Beeldende Kunsten aan de Televisieschool van 
Teheran en hij studeerde af in 1997. Hij voltooide een hogere opleiding in Digitale Kunst in 2000. Tezelfdertijd hield hij zich bezig met meer 
traditionele kunsten (miniatuurkunst, kalligrafie) en organiseerde hij een tentoonstelling in de LALEH Galerij van Teheran (2000). Omwille 
van politieke problemen moest hij zijn kunstbezigheden opgeven. In 2002 vluchtte hij naar België waar hij nu woont. In 2004 startte hij zijn 
verdere kunstopleiding aan de Hogeschool Sint-Lukas Brussel.
Reza Golmojdeh was born on 22.02.1980 in Iran. He started his art training (Visual Arts) in 1993 at the Television School of Teheran and 
graduated in 1997. He then followed a higher college study in Digital Arts and graduated in 2000. At the meantime he was busy with 
traditional arts (miniature, calligraphy) and organized an exhibition in 2000 at the LALEH Gallery of Teheran. Because of political problems he 
could not go further on with art. In 2002 he escaped to Belgium where he now lives. In 2004 he started further artistic training at the Sint-
Lukas Institute, Brussels. 

LEONID GUTEšA 
Geboren in 1970 te Novi Sad (Vojvodina, Ex-Joeg.). Na een turbulente jeugd in een behoorlijk surrealistische omgeving, gekozen voor een 
artistieke opleiding. Sinds 2003 student Grafische en reclamevormgeving te Brussel.
Needs Translation (!) Geboren in 1970 te Novi Sad (Vojvodina, Ex-yu). Na een turbulente jeugd in een behoorlijk surrealistische omgeving, 
gekozen voor een artistieke opleiding. Sinds 2003 student Grafische en reclamevormgeving te Brussel.

SAM HOPKINS 
Hij werd geboren in Rome in 1979, maar woonde vanaf zijn zesde hoofdzakelijk in het Verenigd Koninkrijk. Studeerde Geschiedenis en Spaans 
aan de Universiteit van Edinburgh en volgde daarna postacademische studies Hedendaagse Kunst aan de Oxford Brookes Universiteit. 
Reisde heel wat af in Latijns-Amerika en studeerde gedurende een jaar Sociologie en Beeldhouwkunst in Havana. Werkt tussen het Verenigd 
Koninkrijk en Kenia, waar hij zijn werk zowat overal heeft tentoongesteld, een residentie verkreeg, deelnam aan internationale workshops en 
talrijke workshops rond jeugdopleiding leidde. Momenteel volgt hij het MFA-programma Public Art and 
New Artistic Strategies aan de Bauhaus-Universität. 
Born in Rome 1979 but from the age of six has lived predominantly in the UK. Studied History and Spanish at Edinburgh University before 
postgraduate studies of Contemporary Art at Oxford Brookes University. Has travelled extensively in Latin America and studied Sociology and 
Sculpture for a year in Havana. Works between UK and Kenya where he has exhibited widely, had residencies, participated in international 
workshops and run numerous youth education workshops. At present he attends the MFA Programme Public Art and 
New Artistic Strategies at the Bauhaus University. 

WIM JANSSEN 
Geboren te Kapellen in 1984. Laatstejaarsstudent Experimentele Film aan de Hogeschool Sint-Lukas Brussel. Ik maak gebruik van diverse 
media (film, video, installatie,...) en mijn aandacht gaat vooral uit naar de invloed van film of andere audiovisuele media op de buitenwereld.
Born in 1984 in Kapellen, I am a final-year student in Experimental Film at Sint-Lukas Institute in Brussels. I use diverse media (film, video, 
installation,…) and my attention is focused primarily on the influence of film and other audiovisual media on the outside world. 



LEEN LAGROU 
Leen Lagrou studeert sinds 2003 aan de Hogeschool Sint-Lukas Brussel. Ze geniet een opleiding Beeldende Kunsten, optie Fotografie. 
In 2005 heeft ze deelgenomen aan de tentoonstelling  A 9 0 views (Atelier Mommen). 
Leen Lagrou has been studying at the Sint-Lukas Institute in Brussels since 2003. She is following studies in Visual Arts, taking an option 
in Photography. In 2005, she participated in the exhibition A 9 0 views (Studio Mommen). 

MARIELA LIMERUTTI 
Mariela Limerutti werd geboren in 1976 in San Juan, Argentinië. Sinds 2004 volgt zij het MFA-programma Public Art and New Artistic 
Strategies aan de Bauhaus-Universität in Weimar. Zij ontving een studiebeurs van de DAAD voor academische studies in Duitsland, de 
Argentijnse toelage Fundación Antorchas voor de ontwikkeling van jonge kunstenaars, een onderzoeksstudiebeurs aan de Nationale 
Universiteit van San Juan (2002-2004) en de AECI-uitwisselingsbeurs van de Polytechnische Universiteit van Valencia in Spanje. Zij 
behaalde een licentiaatstitel in Visuele Kunst en Kunstonderwijs aan de Nationale Universiteit van San Juan in Argentinië. Zij heeft prijzen 
gewonnen in tal van kunstwedstrijden. Zij heeft projecten in de openbare ruimte gedaan in Argentinië, Spanje, Duitsland en België.   
Mariela Limerutti was born in 1976 in San Juan, Argentina. Since 2004 she is enrolled in  the MFA Programme Public Art and New 
Artistic Strategies at Bauhaus University Weimar. She received a DAAD Scholarship for graduate studies in Germany; the Argentinean 
Grant Fundación Antorchas for the development of young artists; Research Scholarships at National University San Juan (2002-2004) 
and the Interchange scholarship AECI, University Polytechnic of Valencia, Spain. She has earned a Licentiateship in Visual Art and Art 
Education at the National University of San Juan, Argentina. She has received awards in numerous art competitions. She has done 
projects in the public sphere in Argentina, Spain, Germany and Belgium.

BIANCA MANCINI 
Bianca Mancini werd geboren in 1979 in Sao Paulo, Brazilië. Zij is een multimedia kunstenares met basis in Montreal en Florianópolis. Zij 
maakt momenteel haar MFA-graad af in Public Art and New Artistic Strategies aan de Bauhaus-Universität in Weimar. Met een diploma 
Bachelor in de Kunsten op zak begon zij in haar werken de wisselwerking te onderzoeken tussen privé-verhalen en het collectieve 
geheugen. Door haar achtergrond van dans en fotografie wil zij vooral de mogelijkheden verkennen van vertaling tussen media. Zij begint 
haar projecten vaak met het bouwen van performatieve objecten (beeldhouwwerken of lichaamsextensies) die worden afgeleid van 
een bepaalde handeling en die eindigen in een fotografische weergave. Zij is eveneens betrokken bij  educatieve projecten waarin zij de 
dialoog onderzoekt tussen het lichaam en de stad en hoe deze ruimtes de herinnering in elkaar tot stand brengen. 
Bianca Mancini, born in 1979 in Sao Paulo, Brasil is a multimedia artist based in Montreal and Florianópolis. She is currently completing 
her MFA degree in Public Art and New Artistic Strategies at the Bauhaus-University in Weimar. With a Bachelor in Art she began 
exploring the negotiations between private stories and collective memory in her works. With a background in dance and photography 
her main interest is to explore possibilities of translation between medias. She often starts her projects by building performative objects 
(sculptures or body extensions), which are derived from an action and end up in photographic representation. She has also been involved 
in educational projects in which she investigates the dialogue between and the body and the city and how these spaces effect memory 
in each other.

PIET MICHIELS 
Piet Michiels woont in Leuven en studeert Vrije Kunsten aan de Hogeschool Sint-Lukas Brussel sinds 2002. Hij zit momenteel in het 
vierde en laatste jaar van de opleiding. Hij nam reeds deel aan twee groepstentoonstellingen in 2005: Ithaka 13, Au revoir, Leuven en 
Pasvit, Brussel een eindejaarstentoonstelling van de derdejaarsstudenten.
Piet Michiels lives in Leuven and since 2002, has studied Fine Arts at the Sint-Lukas Institute in Brussels where he is now in his fourth 
and final year. He took part in two group exhibitions in 2005: Ithaka 13, Au revoir, (Leuven) and Pasvit, (Brussels) in the exhibition 
shown at the end of the year with third-year students.

SANDRA NAKAMURA 
Sandra Nakamura (geboren 1981 in Lima, Peru) behaalde een BA in Visuele Kunsten aan de Universiteit van Californië in San Diego. Toen zij in de 
Verenigde Staten woonde, werkte zij voor verscheidene instellingen voor hedendaagse kunst in Californië en New york. 
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Sinds 2005 woont zij in Duitsland, waar zij een MFA-graad wil halen in Public Art and New Artistic Strategies aan de Bauhaus-Universität. Als deelnemer 
van de Pépinières Européennes Pour Jeunes Artistes is haar gevraagd om een gezamenlijk openbaar kunstproject op te zetten in het Spaanse Huesca. 
Sandra Nakamura (b. 1981; Lima, Peru) earned a BA in Visual Arts from the University of California San Diego. While living in the United States, she 
worked for various contemporary art institutions in California and New york. Since 2005 she lives in Germany, where she is pursuing a MFA degree in 
Public Art and New Artistic Strategies at the Bauhaus University. As a participant of the Pépinières Européennes Pour Jeunes Artistes, she has been 
invited to develop a collaborative public art project in Huesca, Spain.

EEF OPSOMER 
Eef Opsomer studeert aan de Hogeschool Sint-Lukas Brussel. Zij is laatstejaarsstudente Audiovisuele Kunsten met als optie Film.
Eef Opsomer studies at Sint-Lukas Institute in Brussels. She is a final-year student in Audiovisual Arts with an option in Film. 

LIESELOTTE PEETERS 
Lieselotte Peeters, geboren in 1983 te Mechelen en wonende te Leuven. Laatstejaarsstudente Vrije Grafiek aan de Hogeschool Sint-Lukas te Brussel. 
In 2004 heeft ze deelgenomen aan de tentoonstelling Pasvit te Brussel, samen met alle kunststudenten van het eerste meesterjaar Vrije Kunsten van 
Sint-Lukas.
Lieselotte Peeters, born in 1983 in Mechelen, lives in Leuven. She is a final-year student in Graphic Design at Sint-Lukas Institute in Brussels. In 2004, 
she participated in the exhibition Pasvit (Brussels) along with the other first-year Fine Arts master students from Sint-Lukas. 

JORIS PERDIEUS 
Werd in 1981 geboren te Genk. Via het graffitimilieu kwam hij in de schilderkunst terecht. In de periode 1999-2006 nam hij regelmatig deel 
aan groepstentoonstellingen over heel het land en werkte aan talloze projecten en workshops met jongeren. Hij stelde onder meer tentoon in 
Kunstencentrum België, CC De Bogaerd, CC Genk, De Molens van Orshoven,  de Raffinarie en Cinéma Rex. Hij startte in 2002 een opleiding tot 
meester in de beeldende kunst aan de Hogeschool Sint-Lukas Brussel, en rondt deze af in 2006. In zijn tekenachtige schilderijen gaat hij op zoek naar 
de architectuur der luchtkastelen, utopie in alle eenvoud.
Born 1981 in Genk. He entered the world of painting through the graffiti scene. He participated in several group exhibitions throughout the country 
and worked at numerous projects and workshops with youngsters (1999-2006). He had exhibitions in, amongst others Kunstencentrum België, CC 
De Bogaerd, CC Genk, De Molens van Orshoven, de Raffinarie and Cinéma Rex. In 2002 he started his training for master in Fine Arts at Sint-Lukas 
Institute, Brussels where he is now in his final year. In his draw-like paintings, he is searching for the architecture of castles in the air, utopia in all 
simplicity.    

NATASCHA REyNDERS 
Natascha Reynders, kunstenares, leeft en werkt in België en studeert sinds 2002 Vrije Kunsten aan de Hogeschool Sint-Lukas Brussel, specifiek 
Experimentele Kunst. Ze nam deel aan het project Overschilderen, een educatief- en onderzoeksproject in samenwerking met de K.U.Leuven, 
afdeling Kunstwetenschappen (2003-2005) en de Gerrit Rietveldacademie van Amsterdam. Dit project resulteerde in een tentoonstelling in STUK 
Kunstencentrum, Leuven (2005).
Natascha Reynders, artist, lives and works in Belgium and has been studying Fine Arts (specifically Experimental Art) since 2002 at Sint-Lukas 
Institute, Brussels. She took part in the Overschilderen project: an educational and research project in collaboration with the Aesthetics department at 
the University of Leuven (2003-2005) and the Gerrit Rietveldacademie in Amsterdam. This project resulted in an exhibition at the STUK Arts Centre, 
Leuven (2005).

MERETE RøSTAD 
Merete Røstad werd in 1975 geboren in Narvik, Noorwegen. Zij studeerde Tekenkunst en Interieurdesign in Noorwegen en daarna behaalde zij een BA 
(onderscheiding) Performance Design aan het Liverpool Institute for Performing Arts in Liverpool, Engeland. Merete Røstad  volgt momenteel het MFA-
programma Public Art and New Artistic Strategies aan de Bauhaus-Universität in Weimar.
Merete Røstad was born in Narvik, Norway in 1975. She studied Drawing and Interior Design in Norway before studying BA (Hons) Performance Design 
at Liverpool Institute for Performing Arts in Liverpool, England. Merete Røstad  is currently enrolled in the MFA Programme Public Art and New Artistic 
Strategies at the Bauhaus University Weimar.



NAOMI TEREZA SALMON 
Naomi Tereza Salmon werd in 1965 geboren in Jerusalem, Israël. Zij studeerde fotografie aan het Hadassah College, Jerusalem en volgt 
het MFA-programma Public Art and New Artistic Strategies aan de Bauhaus-Universität van Weimar. Zij woont en werkt in Duitsland. 
In haar werk combineert zij fotografie, video, geluidsinstallaties en gecomputeriseerde opeenvolgingen van beelden. Winnares van de 
Sharett Foundation Prize 1990, werkbeurs in 2000 vanwege het Ministerie van Wetenschap, Cultuur en Kunst van de deelstaat Thuringen. 
Zij nam al deel aan talrijke tentoonstellingen en wedstrijden in Europa, Israël, de Verenigde Staten en Japan. Zij is gastdocente aan het 
MFA academisch seminarie van de faculteit Gestaltung van de Bauhaus-Universität in Weimar, zij werkt ook als zelfstandig curator en 
als moderator en lid van de adviesraad van de niet-commerciële lokale radiozender Radio Lotte in Weimar. Sinds 2005 is zij lid van het 
kunstenaarsduo Barking Dogs United.
Naomi Tereza Salmon, born 1965 in Jerusalem, Israel, Photography studies at the Hadassah College, Jerusalem and the MFA 
Programme Public Art and New Artistic Strategies at the Bauhaus University of Weimar. Lives and works in Germany. Her works 
combine photography, video, sound installations, and computer based picture sequences. Winner of the Sharett Foundation Prize 1990, 
work stipend from the Ministry of Science, Culture and Art of the State of Thuringia 2000. Participant in numerous exhibitions and 
competitions in Europe, Israel, USA and Japan. Guest teacher at the MFA graduate seminar of the Faculty Gestaltung in the Bauhaus 
University in Weimar, she also works as an independent curator and as a moderator and member of the advisory board of the non-
commercial local radio station Radio Lotte in Weimar. Since 2005 she is a member of the artist duo Barking Dogs United.

ANDREA SIRCH 
Andrea Sirch werd geboren in 1980 in München en begon in oktober 2005 aan het MFA-programma Public Art and New Artistic 
Strategies aan de Bauhaus-Universität in Weimar. In 2004 beëindigde zij haar eerste graad in Communicatie-Design aan de Universiteit 
voor Toegepaste Wetenschappen in München. Tijdens en na deze eerste cursusreeks deed zij verscheidene stages in verschillende 
vakken, zoals in een verguldatelier, als steenhouwer en in een reclamebureau. Zij nam deel aan heel wat thematische tentoonstellingen 
en experimenteerde met uiteenlopende media in haar kunstwerken, zoals film, schilderkunst, tekenkunst en installaties.
Andrea Sirch, born 1980 in Munich, entered the MFA Programme Public Art and New Artistic Strategies at the Bauhaus-University in 
Weimar in Oktober, 2005. In 2004 she finished her first degree in Communication-Design at the University of Applied Sciences in Munich. 
During and after this first course of studies, she did several traineeships in different areas, for instance in a gold-plating studio, as a 
stone cutter and in an advertising agency. She took part in many thematic exhibitions and has experimented with various media in her 
artwork, i.e. film, painting, drawing and installation.

NAOMI SMITH 
Naomi Smith werd geboren op 8 mei 1981 in het Engelse Swindon. Zij groeide op in een kleine Italiaanse gemeenschap in de bergen 
van Carrara. Haar ervaring in het landelijke gemeenschapsleven heeft een enorme invloed op haar werk: zij schept banden met de 
natuur daar waar die verloren zijn gegaan en vindt nieuwe manieren van interactie met en binnen haar publiek. Zij studeerde klassieke 
kunsten in Carrara (1995-2000), waar zij ook deel uitmaakte van het internationale theatergezelschap Gli ignoti van het Teatro Impavidi, 
als performer en decorontwerpster. Engeland (2000-2005), Bath BA Beeldhouwkunst, Oxford MA Sociale Beeldhouwkunst. Voor 
haar praktijkwerk ging zij op zoek naar manieren om met creativiteit een sociaal engagement tot stand te brengen voor toekomstige 
verandering. Tussen deze cursussen in werkte zij gedurende een jaar in scholen aan de oostkant van Londen waar zij workshops en 
lokale projecten opstartte.
Born on May 8, 1981 in Swindon, England she grew up in a small Italian community in the mountains of Carrara. Experience of rural 
community life is an influential component of her practise: creating connections to nature where they have been lost and finding new 
ways of interaction with and within her audience. She studied classical disciplined art practises at Carrara (1995-2000), where also 
part of the international theatre company Gli ignoti of the Teatro Impavidi as performer and set designer. England (2000-2005), Bath BA 
Sculpture, Oxford MA Social Sculpture. Her practise was involved in finding forms to create social engagement for future change using 
creativity. In between these courses worked in East London in schools for a year creating workshops and outreach projects.



8�

FRANKy VERDICKT 
Franky Verdickt (1971) studeert fotografie in het eerste meesterjaar Fotografie aan de Sint-Lukas Hogeschool te Brussel, waar hij zich 
specialiseert in de documentaire fotografie. In 2005 organiseerde hij de groepstentoonstelling A 9 0 views in de Ateliers Mommen te 
Brussel. Begin 2006 had hij de tentoonstelling De zonne-aanbidders in het CC Jan Tervaert te Hamme. Franky Verdickt woont in Brussel.
Franky Verdickt (1971) is a first-year masters student in Photography at Sint-Lukas Institute in Brussels, where he specialises in 
Documentary Photography. In 2005 he organised the group exhibition A 9 0 views in Studio Mommen in Brussels. At the start of 2006, 
he staged the De zonne-aanbidders (The sun-worshippers) exhibition in Jan Tervaert cultural centre in Hamme. Franky Verdickt lives in 
Brussels.

REIJIRO WADA 
Reijiro Wada werd geboren in 1977 in Hiroshima, Japan. In 2005 verkreeg hij een studiebeurs van de Duitse Academische 
Uitwisselingsdienst (DAAD) aan de Bauhaus-Universität Weimar waar hij een MFA Public Art and New Artistic Strategies volgt. Reijiro 
Wada had reeds verschillende solo- en groepstentoonstellingen: WET TyPE, Kunstraum Zehn (2001, Hannover, Duitsland), green.space2 
licht/schatten, Park an der Ilm (2003, Weimar, Duitsland), Pietrarte, Land Art in Livigno Alpen (2004, Livigno, Italië), BERLIN -TOKyO 
GROUP EXHIBITION, Joachim Galerij (2005, Berlijn, Duitsland), ATMEN, Friedenskirche (2005, Frankfurt and der Oder, Duitsland), 
Gift of Hiroshima, Galerie HBK (2005, Braunschweig, Duitsland). Openbaar monument The Deluge aan The Third People’s Hospital van 
Chongging (2004, China). 
Reijiro Wada was born in 1977 in Hiroshima, Japan. Since 2005 he is studying in the MFA Programme Public Art and New Artistic 
Strategies at the Bauhaus University Weimar with a scholarship from the DAAD. He had various solo and group exhibitions: WET TyPE, 
Kunstraum Zehn (2001, Hannover, Germany), green.space2 licht/schatten, Park an der Ilm (2003, Weimar, Germany), Pietrarte, Land 
Art at Livigno Alps (2004, Livigno, Italy), BERLIN -TOKyO GROUP EXHIBITION, Joachim Gallery (2005, Berlin, Germany), ATMEN, 
Friedenskirche (2005, Frankfurt an der Oder, Germany), Gift of Hiroshima, Galerie HBK (2005, Braunschweig, Germany). Public 
monument The Deluge at The Third People’s Hospital of Chongging (2004, China). 



ANDREA ACOSTA 
Digitale afdrukken op houten luiken / 
Digital prints applied on wooden blinds, 120 x 210 cm
Verlaten pand / Abandoned lot, Sint-Barbarastraat

SASKIA AELEN
Pleisterplaten, witte verf, zand, plexiglas / 
Plasterboards, white paint, sand, plexiglas
Oud weeshuis, Frederik Lintstraat 37

NIKOS ARVANITIS, NAOMI TEREZA SALMON
Zwarte en witte buttons, papierstrookjes voor fietsen, bierviltjes 
en stickers / Black and white buttons, bicycle stripes, beer 
coasters and stickers
Publieke ruimte/Public space

MARK BASKETT
Glasvezel, staal, hout en bindtouwen / 
Fiber-glass, steel, wood and tie-down straps, 
330 x 150 x 150 cm
Oude Markt

NAyARI CASTILLO 
Match, Bondgenotenlaan58

SVEN DEBLEECKERE 
Twee fotoprints / Two photo prints, 72 x 100 cm
Bibliotheek Tweebronnen, Rijschoolstraat 49

MARISKA DE MEy 
Leuven Centraal (niet toegankelijk / not accessible), website stad 
Leuven (www.leuven.be/ikbenwieikben), website De Morgen 
(www.demorgen.be)

KRIS DEWEERDT 
Sculpturaal betreedbare installatie, hout, neonlicht, verf, stof, 
geluidsinstallatie / 
An accessible sculptural installation, wood, neon lights, paint, 
fabric, sound system 
Oud weeshuis, Frederik Lintstraat 37

D’OROWING 
zeven gietijzeren vormen, water / seven cast-iron moulds, water
Oud weeshuis, Frederik Lintstraat 37

DUSICA DRAZIC 
Performance. Oude mouterij, Brouwersstraat 7

ESTHER EGGERMONT 
Foto’s geprint op chromira mat / Photographs printed on chromira 
mat, 70 x 70 cm; teksten / texts 70 x 70 cm
Stadsarchief Leuven, Rijschoolstraat 4

SAMIRA EL KHADRAOUI 
Plexiglasinstallatie bestaande uit vijf platen, verschillende 
afmetingen tussen 98 op 49 cm en 40 op 20 cm. Opgehangen 
aan nylondraden en metalen klemmen. Geheel (gang, ruimte, 
installatie): 3500 x 1700 x 850 cm / Plexiglass installation 
comprises five plates, different measurements between 98 by 49 
cm and 40 by 20 cm, suspended by nylon wires and metal clamps. 
Total surface area (corridor, space, installation): 
3500 x 1700 x 850 cm.
Oud weeshuis, Frederik Lintstraat 37

KAROLINA FREINO 
1: De GPS-tekening van de wandelroute die na de wandeling 
gebruikt wordt voor prentbriefkaarten, posters en reclame in de 
plaatselijke pers.
2: De ontwerpbeschrijving die tijdens de tentoonstelling werd 
gebruikt voor folders. De folders waren beschikbaar aan een 
stand in de stadsbibliotheek. Bij de folders zat een weergave van 
de originele met de hand gemaakte tekening die voor de lay-out 
van de volledige tentoonstelling 577,4 The distance between werd 
gebruikt (zie voorplat).
1: The GPS drawing showing the walking way, used for postcards, 
posters and local press publicity after the walk.
2: The description of the concept, used for flyers during the time 
of the exhibition. The flyers were accessible at a stand in the 
city library and were accompanied by the display of the original 
hand drawing, used for the layout of the entire 577,4 The distance 
between exhibition (see front cover).
Performance 20.02.06
Ring rond Leuven / Existing ring around the city of Leuven

REZA GOLMOJDEH
Foto’s met tekst in zeefdruk / Photographs with silk-screen 
printed text. Oud weeshuis, Frederik Lintstraat 37

SAM HOPKINS 
Krijt / Chalk, 4000 x 600 cm. Hulpgevangenis, Nobelstraat

WIM JANSSEN 
Acht zwart-wit foto’s / Eight black-and-with photographs, 
30 x 40 cm. Kinepolis, Bondgenotenlaan 145-149
Video, 35 min.  In&Uit Leuven, Naamsestraat 1
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(fotoverantwoording / technische gegevens / locat ie)

LEEN LAGROU 
Laserprint op fotopapier / 
Laserprint on photographic paper 
Bibliotheek Tweebronnen, Rijschoolstraat 4

MARIELA LIMERUTTI 
Stadhuis, Grote Markt

BIANCA MANCINI 
Wolvepoortpad

PIET MICHIELS 
MDF-plaat, lijm en twee messingplaten van 0,05 cm. 
Geheel: 120 x 200 x 6 cm / MDF plates, glue and two brass plates 
0,05 cm. Total surface area: 120 x 200 x 6 cm. Smoldersplein

SANDRA NAKAMURA 
Vijfduizend luciferdoosjes / Five thousand match books
Centrale Universiteitsbibliotheek, Ladeuzeplein 21

EEF OPSOMER 
Video. Stedelijk museum Vander Kelen-Mertens, Savoyestraat 6

LIESELOTTE PEETERS 
Zwart-wit foto’s, Chinese inkt /
 Black-and-white photographs, Chinese ink 
Oud weeshuis, Frederik Lintstraat 37

JORIS PERDIEUS 
300 m draad, 150 gaten, pluggen en schroeven, 24 oogvijzen en 
4 spanners. Bed: 155 x 200 cm op 78 cm afstand van elkaar / 
300 m of wire, 150 holes, plugs and screws, 24 hook screws and 
4 spanners. Bed: 155 x 200 cm by 78 cm distance apart.
Oud weeshuis, Frederik Lintstraat 37

NATASCHA REyNDERS 
Video-installatie /Video-installation 
Oud weeshuis, Frederik Lintstraat 37

MERETE RøSTAD 
Ijzer, beton / Iron, concrete, 200 x 75 x 85 cm
Maarschalk Fochplein

ANDREA SIRCH 
Neoninstallatie in rood en groen / 
Neon-light in the colours red and green, 140 cm 
Oude academie, Leopold Vanderkelenstraat 28

NAOMI SMITH 
Performance 16-18.02.06
Publieke ruimte/Public space

FRANKy VERDICKT 
Vier digitale prints opgekleefd op karton / Four digital prints glued 
on cardboard, 295 x 76 cm –  276 x 95 cm
30CC/Romaanse Poort, Brusselsestraat 63

REIJIRO WADA 
Panopticon 2006 grof paklinnen, houtskool, potlood, inkt / 
Panopticon 2006 hessian, charcoal, crayon, ink, 200 x 200 cm
Oud weeshuis, Frederik Lintstraat 37
 



ANDREA ACOSTA
Speciale dank aan Lore Van Hees, Mark en het technisch team, aan Pegote en aan de professoren, 
collega’s en personeelsleden van MFA.
Special thanks to Lore Van Hees, Mark and the technical team, to Pegote and to the MFA professors, 
colleges and staff.

SASKIA AELEN
Veel dank aan mijn ouders en in het bijzonder aan mijn vader voor het helpen bouwen van mijn 
installatie. Ook dank aan mijn docenten Frank Castelijns en Greet Billet voor het versterken van mijn 
koppigheid. Ook dank aan Christian Dirckx, voor het regelen van de sponsoring. 
I would like to take this opportunity to thank my parents, and particularly my father who helped 
me to build my installation. Thanks also go to my lecturers Frank Castelijns and Greet Billet for 
enhancing with my determination. Finally, I would also like to thank Christian Dirckx for setting up the 
sponsoring.

NIKOS ARVANITIS, NAOMI TEREZA SALMON 
Wij danken Kunst en Demokratie Brussel voor hun steun. 
We thank Kunst en Demokratie, Brussels for their support. 

MARISKA DE MEy
Met dank aan alle gedetineerden en alle studenten die aan dit project deelnamen; Guido Verschueren, 
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