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THEN TODAY TOMORROW

Wat vooraf ging ...
Shangai, januari 2011
In de ochtend van 11 januari 2011 werd het atelier van de Chinese kunstenaar Ai Wei Wei door de
overheid gesloopt. Het was hun manier om één van de meest openlijke dissidenten en verdediger
van de vrije meningsuiting het zwijgen op te leggen.
ManifestAanwezig is geen overzichtsproject van de belangrijkste dissidente kunstenaars uit de
afgelopen eeuw. Wel beschouwen we het als onze opdracht de kunstenaar, zijn vrijheid van denken
en zijn werk een forum te geven.
Centraal staat het vrijwaren van de identiteit en de artistieke vrijheid van de kunstenaar.
Kunst als statement en bevestiging van een ‘Hier ben ik, ik besta’!
Soms via een eigenzinnige atelieropstelling als indirect manifest;
Soms als manifest aanwezige kunstenaar in de kunstscène van toen of vandaag;
Soms als een manifeste aanwezigheid van de onbekende afwezige kunstenaar;
Soms via het kunstwerk zelf als illustratie van de manifeste aanwezigheid van tijd
en maatschappelijke veranderingen;
En de toeschouwer ... hij komt, ondergaat en vertrekt nooit helemaal ... iets blijft manifest aanwezig!

Curator: Annemie Van Laethem

Organisatie: vzw Forum Triangulare
Euregionaal kunstcentrum

Info: +32 (0)496 764 808
www.forumtri.be
www.kasteeloud-rekem.be

Openingsuren: 3 juni - 30 september | zaterdag - zondag 11u00 - 18u00 | Rondleiding op afspraak
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Ai Weiwei (CN)
Virginie Bailly (BE)
Jan Carlier (BE)
Edgar Cobián (MEX)
Vaast Colson (BE)
Fred Eerdekens (BE)
Hadassah Emmerich (NL)
Gesine Grundmann (DE)
Gluklya (RU)
Ni Haifeng (CN / NL)
Roderick Hietbrink (NL)
Ilya Kabakov (RU)
Martin Kippenberger (DE)
Sylvie Macias Diaz (ES / BE)
Sergey Maslov (RU)
Jaap Mooy (NL)
Kyoko Murase (JP)
Otobong Nkanga (NG)
Honoré ð’O (BE)
Eduardo Padilha (BR / GB)
Ibrahim Quraishi (KE / NL)
Gabriel Rico (MEX)
Peter Rogiers (BE)
Chéri Samba (CG)
Wilhelm Sasnal (PL)
Kelly Schacht (BE)
Andreas Schmitten (DE)
Berndnaut Smilde (NL)
Toon Tersas (BE)
Koen Vanmechelen (BE)
Rinus Van De Velde (BE)
Han van Wetering (NL)
Leon Vranken (BE)
Jack Whitten (USA)
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