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Manon de Boer, Ghost Party, 2022 (film stills). Courtesy 
van Manon de Boer, Latifa Laâbissi en Jan Mot, Brussel.
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Blindsight

Manon de Boer in dialoog
met Latifa Laâbissi en 
Laszlo Umbreit

Het uitgangspunt van de tentoonstelling 
zijn dialogen en omgevingsgeluiden uit 
Manon de Boers meest recente film Ghost 
Party (2022), die ze samen met danseres 
en choreografe Latifa Laâbissi realiseerde 
in de door Juliaan Lampens ontworpen 
Woning Van Wassenhove. De Boer vertaalt 
de originele soundscape van de film, gecom
poneerd door Laszlo Umbreit, naar een 
ruimtelijke en akoestische omgeving die 
zich in de grote zaal van MDD uitspreidt.

In de dialogen nemen de Boer en 
Laâbissi de stemmen in van schrijvers 
en kunstenaars als Marguerite Duras, 
Eduardo Viveiros de Castro en Félix 
GonzálezTorres. De hernomen gesprekken 
zijn werkinstrumenten die hun gedeelde 
referenties incorporeren en klankkleur, taal 
en eigenheid van de stem in vraag stellen. 
De tentoonstelling is het hoogtepunt van 
haar samenwerking met Laâbissi rond het 
project Ghost Party, dat in 2016 begon.

Completerend op de auditieve 
installatie maakte de Boer een selectie van 
werken van stanley brouwn, Andrea Büttner, 
Lygia Clark, Marlene Dumas, Valeska Gert, 

Félix GonzálezTorres, Agnes Martin, 
Louise Lawler, Sophie TaeuberArp en 
Joëlle Tuerlinckx – stuk voor stuk bepalende 
figuren in het oeuvre van Manon de Boer. 
De geselecteerde werken gaan in op 
fundamentele ideeën over transformatie 
en creatie. Door te zinspelen op de ervaring 
van de stem, het lichaam en objecten om 
ons heen, veranderen ze ons perspectief 
en onze perceptie.

   kunstenaars
stanley brouwn
Andrea Büttner
Lygia Clark
Manon de Boer
Marlene Dumas
Valeska Gert
Félix González-Torres
Louise Lawler
Agnes Martin
Sophie Taeuber-Arp
Joëlle Tuerlinckx
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stanley brouwn
stanley brouwn is een ‘geest’ die binnenkwam 
via andere kunstenaars, met name via  Marlene 
Dumas en Ansuya Blom, twee van mijn do-
centen op de Rijksakademie, die weer les 
van hem hadden gehad. Zijn werk kan heel 
formeel overkomen maar is voor mij juist sterk 
verbonden met een zijn-in-de-wereld, met een 
lichaam.

Manon de Boer gaat hier kort in op de 
algemene invloed van de artistieke positie 
van de individuele kunstenaars. Ze worden 
besproken als ‘geesten’ in hoe deze 
kunstenaars haar werk vergezellen.

Andrea Büttner
Dit werk komt uit een serie tekeningen van 
asperge-plukkers. Afgelopen zomer in galerie 
Tschudi (CH) toonde Andrea Büttner deze 
houtsnede samen met een dia-installatie met 
werken uit de hele kunstgeschiedenis van buk-
kende mensen. Vaak zijn dat bijfiguren in het 
beeld. De blikverschuiving vertelt ineens een 
andere geschiedenis, waarin niet de heersende 
klasse maar de werkende, onderdanige mens 
centraal staat. Andrea’s oeuvre bevat tal van 
dit soort perspectiefwisselingen, die me raken.

Zij en ik hebben veel gesproken over onze bei-
der belangrijkste media, houtsnede en 16-mm-
film. Ouderwetse media in zeker opzicht; het 
gaat ons echter niet om de nostalgie ervan 
maar om hun fysieke kwaliteit.

Marlene Dumas
Hoewel veel werk van Marlene Dumas, net als 
van Felix González-Torres, autobiografisch is, 
gaat het niet over hen. Hun werken zijn vaak 
portretten, van henzelf of van anderen, waar 
politieke thema’s je via het persoonlijke heel 
direct raken. Dat schept ruimte om erover 
na te denken.

Zeker, al mijn eerste werken waren portretten, 
maar tegelijk wilde ik het hebben over de erva-
ring van geheugen, trauma en het lichaam, en 
hoe dingen telkens van betekenis veranderen.

Lygia Clark
Het werk van Lygia Clark nodigt uit na te den-
ken over de toeschouwer: hoe betrek je die in 
en bij het werk? In deze serie Bichos [beestjes] 
is het ermee spelen onderdeel van het werk. In 
het spelen neemt het ‘beest’ steeds een andere 
vorm aan en voel je soms de weerstand van het 
object, alsof de Bicho het overneemt.

De kinderarts Donald Winnicott, die zeer be-
langrijk was voor Clark, beschrijft in zijn boek 
Playing and Reality hoe belangrijk het is dat 
een baby zelf een object kan ontdekken zonder 
directe stimulus van een ander (de verzorger). 
Via het spelen met het object ontwikkelt het 
kind een tactiele, ruimtelijke relatie – alles van 
vorm, kleur, maat, gewicht, weerstand, glad of 
ruw… Kort gezegd ligt hier voor Winnicott de 
basis voor de vorming van het ik in verhouding 
tot de wereld. Net als Lygia Clark denk ik dat 
je als kunstenaar iets aanbiedt waarmee het 
publiek kan denken, spelen, projecteren  – 
verbanden maken zonder dat de interpretatie 
opgelegd is. Het gaat erom genereus te zijn, 
ruimte te bieden.

Via het contact met het materiaal stelt Clark 
de lichamelijke ervaring centraal. In die zin is 
haar werk politiek.

Valeska Gert
Dit werk van Valeska Gert komt uit hetzelfde 
tijdvak als dat van Sophie Taeuber-Arp, maar 
is veel politieker. Haar performances dienden 
te choqueren, de brave burgers te confronte-
ren met hun kleine wereld en vooroordelen. 
Spottend met ‘het schone’, speelt zij met het 
groteske.
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Sophie Taeuber-Arp
Het boeit mij hoe Sophie Taeuber-Arp verschil-
lende media gebruikte en makkelijk bewoog 
tussen het ene en het andere domein en tussen 
leven en werk, terwijl haar vormentaal herken-
baar blijft. Zeker in het begin van haar carrière 
had ze een sterke band met de Dada-beweging, 
met het cabaret Voltaire in Zürich, waar ze zelf 
als danseres optrad. Ze was een belangrijke 
‘geest’ in mijn dialoog met Latifa.

Joëlle Tuerlinckx
Dit confettiwerk van Joëlle Tuerlinckx heb 
ik begin jaren ’90 als jonge kunstenaar bij 
het voormalige Witte de With gezien en het 
is nog altijd een werk waar ik veel aan denk, 
waar ik mee “in gesprek” ben. Net als sommige 
werken van Félix González-Torres en Lygia 
Clark heeft Stukjes stukjes en dingen, dingen 
dingen geen finale vorm. De toeschouwer loopt 
door het grid van confetti, verspreidt het in de 
ruimte en ’s avonds wordt het teruggebracht 
tot zijn oorspronkelijke vorm. Er spreekt een 
enorme artistieke vrijheid uit, verbonden met 
de vrijheid van creatie. Dingen zijn kneedbaar, 
veranderlijk. Joëlle maakt de toeschouwer 
 acteur in dat proces. In het maken van een 
film is het heel lastig deze vrijheid te bewaren, 
vooral omdat er zoveel geld mee gemoeid gaat. 
Veel moet dan al vooraf vaststaan. Die vrijheid 
heb ik wel sterk teruggevonden met Latifa 
Laâbissi in het project Ghost Party (2022), waar 
zowel een performance een film en nu in MDD 
een geluidsinstallatie uit zijn gekomen. Alles 
was kneedbaar materiaal, en kon telkens een 
andere vorm of betekenis krijgen.

Félix González-Torres
In het werk van Félix González-Torres zit 
vaak een verleidende schoonheid waardoor 
je erin wordt meegenomen en tegelijk bouwt 
hij een afstand voor kritische reflectie in. Hij 
was hierin sterk beïnvloed door het episch 
 theater van Brecht. Het mooie in het werk van 
Gonzalez- Torres, vind ik, is hoe het beweegt 
tussen  intimiteit en afstand en tussen het per-
soonlijke en het politieke.

Ik vind het belangrijk dat mijn films een beel-
dende kwaliteit hebben, niet omwille van de 
esthetica maar om de zintuiglijkheid die een 
andere ervaring mogelijk maakt en zo een 
denkruimte opent.

Louise Lawler
 Ik hou heel erg van de humor in het werk van 
Louise Lawler. Die zit misschien niet  direct 
in mijn eigen werk, maar zeker wel in het 
Ghost Party-project dat ik met Latifa Laâbissi 
heb gemaakt. Latifa weet humor in te zetten 
om mensen in het werk te trekken en politiek 
op een ander been te zetten. Ik zie dat ook 
bij Lawler. Meer humor in de kunst zou geen 
kwaad kunnen.

Agnes Martin
Wat Agnes Martin doet is meer dan formele 
schilderkunst. Als ik de tijd neem om naar het 
werk te kijken, begint het te vibreren als een 
abstract landschap waar je steeds verder in-
getrokken wordt. Het is een sterke ruimtelijke 
ervaring. Op een gegeven moment word je je 
bewust van het kijken zelf. Zo’n ervaring kan 
je ook met film hebben.
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Manon de Boer, Cast (Manon de Boer, Lygia Clark, 
Valeska Gert, Sophie Taeuber-Arp, Félix Gonzalez-Torres, 
Latifa Laâbissi), 2021. Courtesy van de kunstenaar.
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Manon de Boer (1966, 
Kodaikanal, India) woont 
en werkt in Brussel. 
Haar werk was te zien 
op grote internationale 
tentoonstellingen, waaronder 
de Biënnale van Taipei 
(2016), dOCUMENTA (13) 
(2012), de Biënnale van 
São Paulo (2010), documenta 
(2012), de Biënnale van 
Berlijn (2008), de Biënnale 
van Venetië (2007), en 
filmfestivals in Hongkong, 
Marseille, Rotterdam 
en Wenen. Recente solo-
tentoonstellingen vonden 
plaats in onder meer de 
National Gallery Prague 
(2019), Secession Vienna 
(2016), Van Abbemuseum 
in Eindhoven (2013), 
Philadelphia Museum of Art 
(2012), Contemporary Art 
Museum of St Louis (2011), 
South London Gallery (2010), 
Witte de With in Rotterdam 
(2008) en Frankfurter 
Kunstverein (2008).

Latifa Laâbissi (1964, 
Grenoble) woont en werkt in 
Rennes, Frankrijk. Ze werkt 
sinds 1990 als danseres en 
choreografe. In 2018 maakte 
ze samen met Antonia Baehr de 
performance Consul et Meshie. 
Ze werkte mee aan de video 
Moving Backwards van Pauline 
Boudry en Renate Lorenz, 
onderdeel van het Zwitserse 
paviljoen van de 58e Biënnale 
van Venetië (2019). In 
datzelfde jaar werd haar 
werk White Dog getoond op 
dansfestivals in Marseille, 
Berlijn, Parijs en Rennes.

Laszlo Umbreit (1986) is 
een Belgische sound designer 
en musicus, gevestigd in 
Brussel. Recente projecten 
omvatten het soloalbum 
Pas de regrets, uitgebracht 
op Sub Rosa (2022), de 
LP Seemingly Still in samenwerking 
met Sirah Foighel Brutmann 
en Eitan Efrat (2021), en 
het geluidsontwerp voor 
kunstenaarsfilms waaronder 
Juste un mouvement van 
Vincent Meessen (2021). 
Naast Ghost Party maakte hij 
eerder de soundtrack op 
basis van veldopnames voor 
An Experiment in Leisure van 
Manon de Boer (2016).

 Film screenings
MDD presenteert in samenwerking 
met ArtCinema OFFoff, Kunsthal Gent 
en Auguste Orts een ruime selectie uit 
het filmwerk van Manon de Boer.

Maandag 14 maart om 20:00
Maandag 11 april om 20:00
Zondag 15 mei om 19:00  Deze sessie omvat een publiek gesprek  

tussen de Boer en Pieternel Vermoortel  
(Artistiek Coördinator Netwerk Aalst).

Bij vertoning van uw MDD ticket krijgt 
u gratis toegang tot de screenings.

->  ArtCinema OFFoff 
Kunsthal Gent 
Lange Steenstraat 14, 9000 Gent 
www.offoff.be
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Manon de Boer, Ghost Party, 2022 (film stills). Courtesy 
van Manon de Boer, Latifa Laâbissi en Jan Mot, Brussel.
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Giulia Andreani, Demonstrationsbild II, 2020.
© Giulia Andreani, foto: Charles Duprat.

Antwerps kabinet met geschilderde taferelen 
uit de Metamorfosen van Ovidius, 1634.

De tweede tentoonstelling in de reeks gewijd 
aan de privécollectie van Hendrik Vermeire 
en Arne Notebaert focust op historische 
voorstellingen en transhistorische verbanden. 
Time, and time again toont de vrijheid en 
breedte die een privécollectie kan bieden, 
met onverwachte historische juxtaposities 
en esthetische sprongen.

Hoewel de werken van hedendaagse 
kunstenaars – Giulia Andreani, Mandy 
ElSayegh, Rirkrit Tiravanija en Jordan 
Wolfson – ver verwijderd lijken van 
de historische werken uit de 16de en 
17de eeuw in de tentoonstelling, duiken 
al snel verbanden op. De menigte in het 
16deeeuwse houtsnijwerk van de kroning 
is een echo van de protesterende massa in 
Andreani’s Demonstrationsbild II uit 2020. 
Dit laatste werk herinnert ons aan Tiravanija’s 
werk met bladgoud, geïnspireerd op de 
protesten van de ‘Umbrella Movement’ in 
Hongkong in 2014. Tiravanija’s grote cirkels 
lijken op hun beurt verwant aan de twee 
Chinese terracotta paarden uit de eerste 
eeuw. Tijd, in deze tentoonstelling, keert 
terug, telkens in nieuwe gedaanten.

  kunstenaars
Giulia  Andreani
Mandy El-Sayegh
Rirkrit  Tiravanija
Jordan Wolfson

Time, and time again

Werk uit de collectie 
VermeireNotebaert
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Antichambre

Yvan
Derwéduwé

De tweede Antichambretentoonstelling 
toont het schilderij PUPPIES S van de 
Vlaamse kunstenaar Yvan Derwéduwé 
(1972, Nieuwpoort) uit 2019. Het werk 
toont het bekende motief van een 
puppy op toiletpapier, met vlekken en 
onregelmatigheden die ontsnapt lijken 
te zijn aan de kwaliteitscontrole van het 
productieproces.

Door het uitvergroten van een 
bekend motief dat geassocieerd wordt 
met het lichaam, intimiteit en toiletten, 
wijst Derwéduwé’s schilderij op hoe onze 
basisbehoeften vaak geïnfantiliseerd 
en dierlijk worden gemaakt. Het motief 
verwijst tegelijk naar ‘puppy (of pup) play’, 
een BDSMrollenspel waarbij een of meer 
van de partners de rol van puppy aanneemt 
via attributen zoals een hondenmasker.

Antichambre is een reeks 
tentoonstellingen die telkens één werk uit 
het toilet van een privéverzamelaar uitlicht.
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1 Karel De Meester
2 Gary Hume
3 Bernd Lohaus
4 Paul Van Gysegem
5 Isa Genzken
6 Rirkrit Tiravanija

De beeldentuin van Museum Dhondt
Dhaenens is gratis en vrij toegankelijk tijdens 
de openingsuren van het museum. Ontdek 
er een selectie van permanente en tijdelijke 
sculpturen van de jaren 1960 tot nu.

Beeldentuin
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Agenda
Concertenreeks 
Festival Latem Classics
15.04.22, 20:00
Alexander Bedenko (klarinet) en 
 Alexander Romanovsky (piano) 
Young talent: Regina Vanhecke (piano) 
in samenwerking met Arte Amanti
29.04.22, 20:00
Michael Guttman (viool), Alexander Bedenko 
(klarinet) en Anastasia Kozhushko (piano) 
Young talent: Viola Della Vecchia (piano)
Tickets en info: 
arte-amanti.be   info@latemclassics.com 
anastasia@kennerartists.com 
+32(0)495680521

Werk uit de VermeireNotebaert 
Collectie #3
26.06.22–02.10.22
De derde opstelling van de lopende reeks 
tentoonstellingen gewijd aan de privé-
collectie van Hendrik en Arne Vermeire- 
Notebaert zal een aanvulling vormen op 
de Biënnale, met de opname van belang-
rijke werken uit Latijns-Amerika.

8ste Biënnale van 
de schilderkunst
26.06.22–02.10.22
Van 26 juni tot 2 oktober 2022  organiseert 
Museum Dhondt-Dhaenens de 8e editie van 
de Biënnale van de Schilderkunst, in nauwe 
samenwerking met de twee andere musea 
voor beeldende kunst aan de oevers van de 
Leie – Museum van Deinze en de Leiestreek 
en Roger Raveel Museum. De 2022 Biënnale 
tentoonstelling in MDD zal worden gecureerd 
door kunstenaar Oscar Murillo en curator- 
theoreticus Gabi Ngcobo.

Zomerkamp 2022
08.08.22–12.08.22 
telkens van 9:00 tot 17:00
Jonge kunstenaartjes tussen 6 en 12 beleven 
een onvergetelijk creatief avontuur tijdens 
het MDD Zomerkamp! Samen met onze ervaren 
kampbegeleiders laten ze zich inspireren 
door het museum, de kunst en een atelier-
bezoek bij een kunstenaar.
€ 170 per kleine kunstenaar 
4-uurtje inbegrepen 
lunch zelf te voorzien 
Schrijf je in via publiek@museumdd.be

Biënnale van de Schilderkunst 7, Binnenskamers, 2020.
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 Groepen
Groepsbezoeken
Haal meer uit uw museumbezoek met onze rond-
leidingen op maat voor uw groep of klas. 
Info en reservaties via publiek@museumdd.be 
of +32 (0)9330 17 30
Museumgids voor 17u  € 70* 
Museumgids na 17u    € 170**
Exclusief toegangsticket 
Max 12 p/groep (1u)
  * met directeur of curator € 250 
** met directeur of curator € 350

Educatieve workshops 
voor scholen of klassen
Mogelijk op dinsdag en woensdagnamiddagen
€ 4 (per leerling) 
Exclusief toegangsticket 
Max. 25 p/groep (1u30)

 Bezoek
Woning Van Wassenhove 
en Wunderkammer
Enkel op aanvraag via publiek@museumdd.be 
Reservatie-aanvragen minimum twee weken 
op voorhand.

Zomerkamp 2021.







MASSAO MASCARO
Jardin
13.02–24.04.22

Museumlaan 16
B-9831 Deurle
zat.–zon. 14:00–18:00

H PSTREET
GALLERY
DEURLE
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Museum Dhondt-Dhaenens
Jan(us) Boudewijns (tentoonstellings-
verantwoordelijke), Sonia Gasparini 
( zakelijk  coördinator), Antony Hudek 
( directeur), Vincent Laute (logistie-
ke  mede werker), Laurens Otto ( curator), 
Jimmy Soetaert (site- beheerder), 
Michiel Van Damme ( artistiek medewerker 
en  collectie beheer), Esther Van den Abeele 
(publieks medewerker), An-Valerie Vandromme 
( productieverantwoordelijke), Rik Vannevel 
(communicatieverantwoordelijke)

Raad van Bestuur
Christine Claus (Co-Vicevoorzitter), 
Tanguy Van Quickenborne (Co-Vicevoorzitter), 
Franciska Decuypere, Patricia Duyck, 
Luc Keppens, Sophie Lauwers, Frédéric Mariën, 
Luc Tuymans

Raad Van Advies
Frank Benijts, Bie Hooft-De Smul, 
Bruno Matthys, Paul Thiers, Benedikt van 
der Vorst, Paul Vanhonsebrouck, Tanguy 
Van Quickenborne, Arne Van Wonterghem

Patroons
Michel Delfosse, Marianne Hoet, Siegfried 
Jonckheere, Luc Keppens, Marc Maertens, 
Damien Mahieu, Christian Mys, Arne Notebaert, 
Sabine Sagaert, Paul Thiers, Peter van 
der Graaf, Katrien Van Hulle, Tanguy 
Van Quickenborne, Jocelyne Vanthournout, 
Leo Van Tuyckom, Hendrik Vermeire

Met bijzondere dank aan:
Giulia Andreani, Arne Bastien, Blackbirds, 
Leen Bosch (M HKA), Manon de Boer, Ruben 
Demasure (ArtCinema OFFoff), Niels Deroeck, 
Yvan Derwéduwé, Estate Juliaan Lampens, 
Fondation Arp, Nienke Fransen, Galerie 
Greta Meert, Dirk Geiregat (Erasmusatheneum 
Deinze), Amaryllis Jacobs en Kwinten Lavigne 
(Maniera), Latifa Laâbissi, Vincent Laute, 
Marie Logie (Auguste Orts), Jan Mot, Jos 
Nollet (De Serres Deinze), Arne Notebaert, 
Anse Nys (NNZ  verpakkingen), S.M.A.K., 
Laszlo Umbreit, Robin Van Der Plaetsen, 
Danielle van Zuijlen (Kunsthal Gent), 
Johan Vandermaelen, Bram Vandeveire, 
Van Lierde Collections, Hendrik Vermeire

Blindsight: Manon de Boer in dialoog met 
Latifa Laâbissi en Laszlo Umbreit is mede 
mogelijk gemaakt dankzij de steun van het 
Mondriaan Fonds en de Ambassade van het 
Koninkrijk der Nederlanden in België.

De film Ghost Party (2) werd gesteund 
door: Vlaams Audiovisueel Fonds, Vlaamse 
Gemeenschap, WIELS – Brussel, Frac 
Bretagne – Rennes, Kunstencentrum BUDA – 
Kortrijk, Museum Dhondt-Dhaenens – Deurle, 
Netwerk Aalst, Kunstmuseum St. Gallen, 
Jan Mot – Brussel, On & For Production 
and Distribution, Friends of Auguste Orts 
Fund, KASK & Conservatorium – Gent.

Museum Dhondt-Dhaenens drukt duurzaam 
dankzij Zwartopwit

backcover: Yvan Derwéduwé, PUPPIES S, 2019 (detail). 
Courtesy van de kunstenaar.




