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CHANGEZ! EEN BELGENSHOW, PRESS OVERVIEW

Translated extracts

Scroll down for original version in Dutch 

Het Financieele Dagblad, Dutch newspaper
Frits de Coninck, ‘Circusact with Belgians’, February 6, 2010
-‘Curator Nanda Janssen has conceived an exceptional concept for this exhibition. An open 
formula, both to content as format, which allows to show work of 22 artists in an exhibition 
that lasts three months.’
-‘This offers a flexible exhibition model that suits the dynamics of young artists.’
-‘Such a flexible model offers maneuverability to young art seeking its way. For visitors 
it offers a chance to view within a period of time a variety of exhibitions with shifting 
meanings and comparative materials.’
-‘Changez! een Belgenshow is not a ready-made meal that can be served up in only one 
way, but a rich variety of new ingredients that need to be tasted and savoured.’

KunstKrant, Dutch artpaper
Gerard Berends, ‘Everything changes’, no. 2, March/April 2010
-‘Changez! een Belgenshow is the smashing title of an exhibition in 21rozendaal.’
-‘a dynamic alternating exhibition’
-‘Despite all those differences a few similarities can be discerned. There is a liveliness and 
an outspoken expression and character. The art emanates fervor and enthusiasm. Crisis 
gloom is absent. (-) And alongside all that pleasure there is also relativisation, humour and 
the impressively nonchalant gesture. 

Tubantia, regional newspaper
Herman Haverkate, ‘Each week a new Belgian’, February 25, 2010
-‘Changez! is at times a hilarious exhibition. One can laugh with this latest generation of 
Belgians.’
-‘Still, there is a connecting thread, a common attitude towards art and life. If these young 
Belgians show anything, then it is how light-hearted life becomes if you look at things from 
a different angle. For the visitor that delivers some surprising things.’ 
-‘Stories from everyday life, but told in such a way that you cannot suppress a smile.’
-‘The dynamics of their work are beautifully translated into a dynamic exhibition format.’ 
-‘Every week a new Belgian: how dynamic can it be? This is an exhibition that needs to be 
revisited.’ 

Blend, Dutch fashion, arts and lifestyle magazine
‘Changez! een Belgenshow’, issue 48
Informative article

HART, Belgian art magazine
Lilian Bense, ‘Belgian show doesn’t convince’, no. 62, February 11, 2010
-‘The exhibition as a whole is missing something provocative. And that is mainly a lack 
of guts. On second view the concept might be chosen very well. Most works seem fully 
interchangeable, and eventually they are.’ 

Metropolis M, Dutch art magazine
Domeniek Ruyters, ‘The Nation formerly knowns as … België’, January 25, 2010
-‘Curator Nanda Janssen has composed a sparkling Belgian show in the charming art 
institute 21rozendaal that will change weekly.’ 
-‘The exhibition celebrates with verve the cultural annulment of the country that was 
formerly known as Belgium.’
-‘The exhibition unites a medley of work: colourful, cheerful, varied, in general light-hearted 
and promiscuous, only casually more serious. Everybody, or at least it appears so, is 

http://www.fd.nl
http://www.kunstkrant.com/
http://www.tubantia.nl
http://www.blendbureaux.com/
http://www.kunsthart.org/
http://metropolism.com


making effort not to come across as too ‘Belgian’ in any art-historical sense.’ 
-‘It is a playful exhibition, light and airy, but few conclusions can be drawn. Except maybe 
that the Belgian identity, once highly cultivated and which made Harald Szeemann dearly 
love the country, seems to have dissolved into thin air.’ 

De Brakke Grond, Flemish Cultural Institute, Amsterdam
Mirjam van der Linden, ‘Two pair of eyes’, #2, April - July 2010
Curator Nanda Janssen of 21rozendaal and artistic director Philippe van Cauteren of 
S.M.A.K. discuss the significance of a ‘national-cultural identity’ in art.

All About Art, Dutch art magazine
Eva Coster, ‘The Periphery: Overijssel’, Issue 0, 2010
In this article the author makes an inventory of the art scene in the province of Overijssel 
with an accent on the city of Enschede. The article pays attention to the activities in 
21rozendaal including ‘Changez! een Belgenshow’.
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Metropolis M 
Auteur  Domeniek Ruyters  
Datum   25 January 2010  

 

Enschede 
21 Rozendaal 
23/01/10 - 09/05/10  

Cubanen in Groningen, Brazilianen in Rotterdam, Mexicanen in Schiedam, Chinezen en Belgen in 
Enschede. Als je op het hedendaagse tentoonstellingswezen afgaat zou je bijna gaan denken dat de 
natiestaat, in de jaren negentig nog alom dood verklaard, leeft als nooit te voren. 

Helemaal juist is die indruk niet. Want al die tentoonstellingen gebruiken de landennaam slechts als 
een vorm van nostalgische marketing. Ze verwijzen ermee naar een tijd dat het publiek nog wist waar 
zo'n landennaam voor staat. De tijd dat ook de Nederlander nog wist uit te leggen wie de Nederlander 
is. Inmiddels weten we, met dank aan Máxima, dat de Nederlander niet bestaat. 

Dit soort landententoonstellingen mogen zich dan wel presenteren alsof de natie nog bestaat, in hun 
uiteindelijke verschijning bewijzen ze niets anders dan dat het land als zodanig een soort hol omhulsel 
is, een lege gietvorm die met van alles en nog wat te vullen is, doorgaans een vaag soort van op 
modernistische leest geschoeide internationale kunst, die evengoed in Appelscha als in Zanzibar 
gemaakt had kunnen worden.  

Zonder krachtige culturele identiteit, maatschappelijke orde of politieke strijd, laten de 
tentoonstellingen enkel zien dat er van een specifieke gemeenschapszin weinig meer over is. 
Misschien is het daarom beter om voortaan over deze tentoonstellingen te spreken in de terminologie 
die Prince ons heeft aangereikt: The Nation Formerly Known as... Brazilië, Cuba of, zoals nu in 
Enschede... België. 

 
 

Changez een Belgenshow in het charmante kunstcentrum 21Rozendaal, gevestigd middenin 
Roombeek in Enschede, waar momenteel aan een nieuw cultureel hart voor de stad wordt gebouwd, 
is door curator Nanda Janssen een sprankelende Belgenshow ingericht, die komende weken wekelijks 
van samenstelling zal gaan wijzigen. In totaal doen er 22 in België woonachtige kunstenaars aan mee.  



De tentoonstelling viert met verve de culturele opheffing van het land dat voorheen bekend stond als 
België. Waar vroeger, in de tijd van Magritte en Broodthaers een hele cultus rondom de Belgische 
kunstenaar ontstond, met een filosofische, surrealistische ondertoon en een soort ingebakken 
schizofrenie, die nu eenmaal hoort bij dit door talen gespleten land, lijken de kunstenaars van nu maar 
wat aan te rommelen. De tentoonstelling verenigt van alles en nog wat, kleurig, vrolijk, gevarieerd, 
doorgaans licht en baldadig, slechts een enkele keer wat serieus. Er wordt, zo lijkt dat althans, door 
iedereen zichtbaar moeite gedaan om vooral maar niet te 'Belgisch', in kunsthistorische zin, over te 
komen. Alles liever dan Belg te zijn in termen van kunst, zo de heersende gedachte. 

Het is een speelse tentoonstelling, licht en luchtig, maar erg veel conclusies zijn er niet te trekken. 
Behalve dan misschien dat de Belgische identiteit, die ooit zo strak gecultiveerd werd en Harald 
Szeemann innig van het land deed houden, volkomen in lucht lijkt opgelost. Als de tentoonstelling 
Changez een Duitsersshow had geheten, had ik het ook geloofd. 

 
 
Kati Heck, Der Anusflatterer und sein Bingo, 2009 

 
 
Kati Heck, Der Anusflatterer und sein Bingo, 2009 



 
 
Kati Heck, Unrasiert und fern der Heimat - Ein Randgruppenstammtisch, 2009 (links) 

 
 
De Belgen die er nu te zien zijn, en zij die nog gaan komen 



 
 
voor: Leon Vranken, achter:Ruth van Haren Noman  



 
 
Leon Vranken, twee werken 

 
 
Leon Vranken, (detail) 



 
 
Lieven Segers UAD 2008 



 
 
Nick Hullegie, Going Nowhere, 2009 



 
 
Nick Hullegie, Ezelsoor, 2007 

 
 
Tina Gillen, Table Tennis, 2008 en Astroland, 2008 
 
Bron: http://www.metropolism.org/reviews/the-nation-formerly-known-as.../ 
















