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TENTOONSTELLING 
Changez! een Belgenshow 
21rozendaal, Enschede 
 
CURATOR 
-Nanda Janssen 
woont en werkt in Utrecht, NL 
 
KUNSTENAARS 
-Pall Banine (IS) 
1972, IJsland, woont en werkt in Brussel 
 
-Wim Catrysse 
1973, Leuven, woont en werkt in Antwerpen 
 
-Michiel Ceulers 
1986, Waregem, woont en werkt in Amsterdam 
 
-Anton Cotteleer 
1974, Kapellen, woont en werkt in Heide-Kalmhout 
 
-Mekhitar Garabedian (SY) 
1977, Aleppo, woont en werkt in Gent 
 
-Tina Gillen (LU) 
1972, Luxemburg, woont en werkt in Brussel 
 
-Kati Heck (DE) 
1979, Düsseldorf, woont en werkt in Antwerpen 
 
-Nick Hullegie (NL) 
1970, Epe, woont en werkt in Antwerpen 
 
-Joseph Jessen (DE) 
1972, Sittard, woont en werkt in Antwerpen 
 
-Ruben Kindermans 
1981, Kortrijk, woont en werkt in Kortrijk 
 
-Adam Leech (US) 
1973, woont en werkt in Brussel 
 
-Annick Lizein 
1973, Huy, woont en werkt in Brussel 
 
-Benoit Platéus 
1972, Chênée, woont en werkt in Brussel 
 
-Lucie Renneboog 
1976, woont en werkt in Dendermonde 
 
-Kelly Schacht 
1983, Roeselare, woont en werkt in Gent 
 
-Lieven Segers 
1975, Geel, woont en werkt in Antwerpen 
 
-Stefan Serneels 
1968, Wilrijk, woont en werkt in Aarschot 
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-Dennis Tyfus 
1979, woont en werkt in Antwerpen 
 
-Rinus van de Velde 
1983, Leuven, woont en werkt in Gent en Antwerpen 
 
-Ruth van Haren Noman 
1975, Neerpelt, woont en werkt in Gent 
 
-Leon Vranken 
1975, Maaseik, woont en werkt in Antwerpen 
 
-Freek Wambacq 
1978, woont en werkt in Brussel 
 
ACTIVITEITEN 
opening: 
zaterdag 23 januari 2010 om 16.00 uur 
De tentoonstelling wordt geopend door Philippe van Cauteren, directeur SMAK in Gent. 
Verschillende deelnemende kunstenaars draaien plaatjes en het Antwerpse F.L.U.T. 
appppendix. Rufus-Harry-Kati. treedt op.  
 
lezing: 
zaterdag 23 januari 2010 van 14.30 – 15.30 uur 
Voorafgaand aan de opening zet Philippe van Cauteren de tentoonstelling in perspectief 
door zijn beeld te schetsen van deze opkomende generatie Belgische kunstenaars.  
 
finissage: 
zondag 9 mei 2010 om 15.00 uur. 
21rozendaal curator Nanda Janssen geeft een korte terugblik op de vele wisselingen in 
Changez! Speciaal voor deze dag stelt Stefan Serneels een installatie met bevroren 
inktsculpturen op. Het sferische P&T van deelnemend kunstenaar Pall Banine treedt op en 
wisselt de vloer af met het energieke Icianvers.   
 
lezing: 
Zondag 9 mei 2010 van 14.00 – 15.00 uur. 
Voorafgaand aan de finissage blikt curator Nanda Janssen terug op het concept en de 
wisselingen van Changez! en maakt ze een virtuele wandeling door 15 weken Changez!  
 
TIJDSPAD 
Tentoonstelling: zo. 24 jan. t/m zo. 9 mei 2010 (15 weken) 
Opening:  zat. 23 jan., 16.00 uur 2010 
Finissage:  zo. 9 mei, 15.00 uur 2010 
 
DATUM DOCUMENT 
januari 2010 
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TENTOONSTELLINGSCONCEPT 
 
Changez! een Belgenshow 
 
21rozendaal, actuele kunst, bereidt een signalerende tentoonstelling voor met ‘jonge’ 
Belgische kunstenaars. Waarmee wordt gedoeld op kunstenaars die in België wonen en/of 
werken, die een jaar of 5-8 geleden zijn afgestudeerd en wier oeuvre een duidelijke richting 
op gaat. De tentoonstelling poogt een deel van de Belgische kunstscène in kaart te 
brengen. 
 
Deze ‘nieuwe’ generatie kunstenaars draagt al jaren actief bij aan het Belgische 
kunstklimaat. In eigen land zijn zij intussen actief op de belangrijke podia en vormen zij een 
welkome aanvulling op de generatie voor hen die intussen museumfähig is geworden. Er 
heeft als het ware een ‘Generationswechsel’ plaats gevonden. 
 
Regelmatig worden tentoonstellingen georganiseerd die kunstenaars uit een bepaald land 
presenteren. Een ‘landen tentoonstelling’ heeft iets problematisch, meer precies gesteld, 
het doet kunstmatig aan om kunstenaars bijeen te brengen op basis van geografie of 
nationaliteit. Waarom dat land, waarom die kunstenaars en wat hebben ze met elkaar te 
maken? 21rozendaal wil met de opzet van haar tentoonstelling deze problemen te 
ondervangen en naar haar hand te zetten. 
 
Aan de tentoonstelling nemen tweeëntwintig kunstenaars mee gedurende een periode van 
3,5 maand. Changez! start met werk van 10 kunstenaars. Daarna is er elke week een 
wisseling en maakt het werk van één kunstenaar plaats voor dat van een ander. Sommige 
werken zijn dus korter te zien dan andere. Op ongeveer de helft van de 
tentoonstellingsperiode zal de helft van de kunstenaars van aan het begin te zien zijn. Aan 
het einde van de tentoonstelling staat er een compleet andere line-up dan aan het begin. 
De opening en de finissage zijn even belangrijk en vormen een soort spiegel.  
 
Middels deze opzet wordt enerzijds getracht recht te doen aan zoiets dynamisch als een 
kunstscène en wordt anderzijds benadrukt dat de kunstenaarskeuze subjectief is. ‘Iedere 
week’ wordt immers een ander beeld geschetst van deze generatie c.q. een andere keuze 
gepresenteerd. Door de wisselingen veranderen ook de accenten in de tentoonstelling en 
worden verschillende verbanden gelegd tussen kunstwerken en kunstenaars. De 
tentoonstelling gaat niet in op aspecten rond de (Belgische) nationaliteit of identiteit. De 
tentoonstelling gaat uit van de werken zelf. 
 
In absolute zin worden bij dit tentoonstellingsmodel tijd en ruimte uitgebuit. Bij een 
‘gewone’ opzet kunnen acht tot tien kunstenaars in 21rozendaal getoond worden, hetgeen 
wel zeer selectief is voor een tentoonstelling die een generatie in beeld wil brengen. In de 
dynamische opzet kan aan het twee- of drievoudige aantal de ruimte worden geboden.  
 
Aan de wisselingen ligt een scenario ten grondslag dat door de curator wordt geschreven. 
De curator is in feite de regisseur van de tentoonstelling. De tentoonstelling is een 
mengeling van bestaand werk en werk in opdracht. Een aantal performances en 
installaties worden speciaal voor de tentoonstelling vervaardigd.  
 
 

 

 

 


