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Beeldende kunst, performances en geluidskunst parcours te Antwerpen op diverse locaties

Er zijn weerkerende lijnen in ons leven die we belichamen, die we volgen en waartoe wij ons verhouden.
Ons lichaam is een lijn die s’ochtends wakker wordt, een lijn die zich doorheen de ruimte beweegt. Lijnen definiëren 
de ruimte die we bewonen – onze woonsten, scholen, kantoren, onze steden en landen. Ze bepalen hoe we ons tot 
elkaar verhouden. Door om te gaan met het onbekende en het onverwachte, onderhandelen we over onze lijnen en 
grenzen. Ruimtes openen of sluiten zich, soms zacht, soms gewelddadig, onze zintuigen en  lichamen                   
binnendringend. Nieuwe verhoudingen ontstaan.

The Image Generator III brengt zeven organisaties uit Antwerpen samen en biedt een programma aan dat de 
grenzen tusssen beeldende kunst, performance en geluid overstijgt. Verschillende artistieke interventies, 
performances en acties in de stad nodigen je uit om de voorgestelde route te volgen of tijdelijke enkele ruimtes in te 
nemen en hertekenen zo je dagelijkse routine gedurende drie dagen in September 2020.

Kunstenaars

Anastasiya Iardaneska, Bart Lodewijks, Benjamin Vandewalle, Christian Bakalov, Collectief Publiek Geluid, Davide 
Tidoni, Dilek Winchester, Emma Van Den Broek, Gaëtan Rusquet, Gwendoline Robin, Karl Van Welden, Karolina 
Freino, Karolina Halatek, Marc Vanrunxt (ism. Bahar Temiz, Jan Martens, Igor Shyshko, Els Mondelaars, Paul Verrept, 
Bart Van Dessel), Pol Matthé, Salomé Mooij, Sarah Smolders, Simon Van Schuylenbergh, Vanessa Mayoraz, Yi Zhang



In Rotterdam NL2020 I Bart Lodewijks

Kunstenaars Platform 0090

Bart Lodewijks 

Sinds 2001 maakt Bart Lodewijks (NL 1972) grootschalige, lineaire krijttekeningen in publieke en private ruimtes.
De tekeningen zijn te vinden op gevels van gebouwen, in ziekenhuizen en kantoren, maar ook in particuliere
woningen en de omliggende straten. Zijn uitgesproken abstracte tekeningen spelen in op de maatschappelijke
context waarin ze zijn gemaakt.
In zijn langlopende projecten documenteert de kunstenaar het proces in schrift, fotografie en film. Beelden en
teksten komen samen in boeken, gemaakt in samenwerking met kunstuitgeverij ROMA publicaties; een essay
werd gepubliceerd in de essayreeks van het Mondriaan Fonds. Film documenten zijn gemaakt in samenwerking
met filmmaker Griet Teck. Recentelijk heeft Lodewijks deze verschillende media ook verwerkt in
theatervoorstellingen, in samenwerking met Griet Teck en Tom Van Imschoot als dramaturg.
De Rijksbouwmeester en de Vlaamse steden Ronse, Genk, Gent en Brussel hebben opdracht gegeven voor
langlopende projecten. Emergent galerie (Veurne, België) gaf opdracht tot het maken van tekeningen in
particuliere woningen. Lodewijks werkte samen met S.M.A.K. - Gent (TRACK 2012, Kathmandu Triennnale
2016), Capacete - Rio de Janeiro (2010, 2013), The Model Sligo - Ierland (2013-2016), Whitechapel Gallery -
Londen (2014-2015), BOZAR - Brussel (2016), MMCA Seoul (2016), Calcutta Art &amp; Research Foundation India
(2018).



Benjamin Vandewalle

Benjamin Vandewalle doorliep de Koninklijke Balletschool van Antwerpen en studeerde in 2006 af aan P.A.R.T.S.
Sinds zijn vroege werk is ‘perceptie’ het centrale thema. Hij creëert beweging – niet enkel in het lichaam van de
danser, maar ook in dat van de toeschouwer. Met zijn werk wil hij nieuwe ervaringen en perspectieven delen met
een breed publiek.
Voor de voorstellingen Birdwatching (2009) en One/Zero (2011), werkte hij nauw samen met beeldend
kunstenaar Erki De Vries. In 2012 stapte hij uit de black box in de publieke ruimte. Zijn mobiele voorstelling
Birdwatching 4x4 was een festival favoriet bij critici en het brede publiek, en toerde verscheidene seizoenen. Hij
toerde met  de intieme installatie Inter-view (2013) en de geluids choreografie Hear (2016). Voor beide
voorstellingen werkte hij nauw samen met lokale participanten. Hij werkt ook aan enkele nieuwe installaties en
voorstellingen voor de publieke ruimte.
Benjamin Vandewalle verdiept zich ook in danseducatie en hij is een toegewijd lesgever aan kinderen, amateurs,
studenten en professionelen. Hij was gastdocent bij het KASK en het MUDA, maakte een gast choreografie voor
Passerelle (Kortrijk) en werkte via MUZE in verschillende lagere scholen in Brussel. Hij werkte samen met de
dansopleiding Nyakaza in Zuid-Afrika, zette het project Comfusao op in Mozambique en begeleidde een
uitwisseling van P.A.R.T.S. dansstudenten in Senegal. Samen met filosoof Jan Cnops en een groep lagere
schoolkinderen uit Molenbeek maakte hij de documentaires (un)usual en Movements.
Benjamin Vandewalle is Artist in Residence in Kaaitheater van 2017 tot 2021.

Micro – Sphere I Benjamin Vandewalle © Grégoire Edouard



Christian Bakalov

Christian Bakalov studeerde aan de Balletschool van de Opera van Sofia in Bulgarije en startte zijn danscarrière
in Frankrijk. In België werkte hij onder meer met Ivo Dimchev, Jan Fabre, Miet Warlop en Florentina Holzinger &amp;
Vincent Riebeek. Daarnaast was hij te zien in het werk van Robert Wilson en Jérôme Bel. 
Sinds 2009 leeft en werkt hij in Brussel, waar hij mee aan de basis lag van de onafhankelijke presentatieplek
Volksroom, geleid door Ivo Dimchev. In 2014 begon hij zijn eigen werk te ontwikkelen. In zijn eerste performatieve
installatie BRIGHT speelt het publiek de centrale rol. Bakalov doorbreekt de grenzen tussen performatieve actie
en installatie in een reeks methodes die de toeschouwers in een parallel universum brengen door hen een-op-een
aan te spreken en te begeleiden doorheen een parcours dat alle zintuigen prikkelt.

Pure I Christian Bakalov



Dilek Winchester

Dilek Winchester studeerde aan het Central Saint Martin&#39;s College in Londen. Tot de geselecteerde
tentoonstellingen behoren 206 Rooms of Silence: Etudes over het Griekse weeshuis Prinkipo, Galata Rum Okulu
(2018); Aichi Triennale (2016); Century of Centuries, SALT Beyoğlu (2015); &#39;A Solo Show&#39;, National Museum 
of Contemporary Art in Athens (2013); HomeWorks 6, Ashkal Alwan (2013) en Selling Snails in the Muslim 
Neighbourhood, Westfalischer Kunstverein (2012). Ze woont en werkt in Istanbul.
Taal, vertaling en vragen over culturele identiteit staan centraal in het onderzoek van Dilek Winchester.
Winchester is geboren in Istanbul en werkt als kunstenaar en educator, voornamelijk met vormen van schrift in
combinatie met audio-opnames en archiefmateriaal. Haar werk bestaat uit tekeningen, foto’s, video’s en
installaties die persoonlijke anekdotes en quasi-objectieve uitspraken combineren tot uitingen van culturele polyfonie.
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Untitled (SSSSSSSASAAAAASAAANNNN…) I Dilek Winchester



Gwendoline Robin

Na een opleiding in de beeldende kunst bouwt Gwendoline Robin al meer dan 20 jaar een werk dat, tussen
installatie en uitvoering, haar lichaam in het spel en in gevaar brengt. Vuur en explosieven, maar ook glas en
aarde, en momenteel water, zijn allemaal elementen waarmee ze geconfronteerd wordt in vluchtige acties die tijd
en ruimte lijken te verdichten.
Sinds 2005 presenteert ze haar voorstellingen op internationale performance- en dansfestivals in Europa,
Canada, Chili, Australië en Azië.

Cratère 6899 I Gwendoline Robin © Sylvie Bouguennec



Karolina Halatek

Karolina Halatek studeerde Design for Performance aan de University of the Arts London, Groot-Brittannië, Fine
Arts aan de Universität der Künste Berlin, Duitsland en Media Art aan de Academy of Fine Arts in Warschau,
Polen. Tijdens haar studie in Berlijn nam ze deel aan workshops in het Institut für Raumexperimente van Olafur
Eliasson. Met licht als het centrale medium in haar werk creëert Karolina Halatek ervaringsdeskundige
locatiespecifieke ruimtes die visuele, architectonische en sculpturale elementen bevatten. Karolina ziet haar werk
vooral als een ervaringskatalysator en creëert installaties met sterke ervaringsgerichte en immersieve
eigenschappen, vaak het resultaat van samenwerkingen met kwantumfysici, oprichters van de
supersnarentheorie (Leonard Susskind, Roger Penrose) en werktuigbouwkundige precisie-ingenieurs.
Karolina is geïnteresseerd in ervaringen die zich uitstrekken tot aan de rand van de menselijke kennis, op zoek
naar een beeldtaal om gevoelens en emoties op te roepen van vrijwel onbekende fenomenen.

Source test I Karolina Halatek



Pol Matthé

Pol Matthé (1982) woont en werkt in Stockholm, Zweden.
Hij verzamelt, noteert, documenteert, fotografeert en ontwikkelt site- en situatie-specifieke installaties,
performances, interventies en drukwerk. Hij werkt graag aan de rand. In verschillende lagen, met overlappingen
en plooien. Sinds 2004 publiceert hij artist books , edities en multiples.
Parallel ontwikkelt hij sinds 2008 architecturale projecten, zowel privé als publiek. Daarnaast werkt hij samen met
internationale choreografen. Hiervoor ontwerpt hij het licht en bakent hij de ruimte af.

Sarah Smolders

Sarah Smolders denkt na over specifieke plaatsen op het terrein. Na afloop van een werk documenteert ze
systematisch de plek, waarbij ze een restbeeld bewaart dat in haar praktijk kan worden geremobiliseerd. Een
intrigerend aspect van dit werkproces is haar continue herpresentatie, herformulering en heropvoering van deze
restbeelden in het heden. In haar in-situ interventies wordt een soort trompe l&#39;oeuil zichtbaar, dat de kristallisatie
van die ruimte oproept, balancerend tussen verschijnen en verdwijnen. De conceptuele oefening van de her-
presentatie van plaatsen begon in 2011, toen ze begon met de nooit eindigende reeks Studio Floors, waarin ze
jaarlijks de vloer van haar atelier op een schaal van één op één kopieert, als archeologisch onderzoek naar de
sporen en vlekken van haar werk, de jaarlijkse activiteit in haar atelier.

Notes of a housepainter-79407 1 I Sara Smolders



Vrijdag 25/09    
PERFORMANCE

A. 19u – 19u30u
Geluid Performance
Collectief Publiek Geluid
Stormkop, Droogdokkenweg 4

A. 20u – 21u
Cratère 6899
Gwendoline Robin
Stormkop, Droogdokkenweg 4

ONGOING (18u – 22u)

1. Pure
Christian Bakalov
Stormkop, Droogdokkenweg 4

Images for Mars II
Karl Van Welden
Stormkop, Droogdokkenweg 4

2. Hold on to nothing
Davide Tidoni
Scheldekaai

3. Source Test / Video
Karolina Halatek
Cadixstraat 2 (TBC)

4. Semantiek
Anastasiya Iardaneska
Hoek Kempisch Dok en Zuidkaai

5. Source Test / Prints
Karolina Halatek
ZNA Cadix Ziekenhuis (TBC)

6. Untitled
(SSSSSSSASAAAAASAAANNNN)
Dilek Winchester
Asiadok-Oostkaai 9 (TBC)

7. halvan
Pol Matthé
Gararge BBS, St. Jobstraat 71 
(TBC)



Zaterdag 26/09
PERFORMANCES

B. 14u – 16u
Untitled (for Rafal)
Karolina Freino
Park Spoor Noord

A. 16u – 18u
Hold on to nothing
Davide Tidoni
Scheldekaai

18u – 19u
Cratère 6899
Gwendoline Robin
Stormkop, Droogdokkenweg 4

C. 20u – 22u
The eYe in the light in the eYe
Gaëtan Rusquet
Site Bar Paniek, Kattendijk-
dok-Oostkaai 21 B

ONGOING (13u – 22u)

1. Pure
Christian Bakalov
Stormkop, Droogdokkenweg 4

Images for Mars II
Karl Van Welden
Stormkop, Droogdokkenweg 4

2. Hold on to nothing
Davide Tidoni
Scheldekaai

3. Source Test / Video
Karolina Halatek
Cadixstraat 2 (TBC)

4. Semantiek
Anastasiya Iardaneska
Hoek Kempisch Dok en Zuidkaai

5. Source Test / Prints
Karolina Halatek
ZNA Cadix Ziekenhuis (TBC)

6. Untitled
(SSSSSSSASAAAAASAAANNNN)
Dilek Winchester
Asiadok-Oostkaai 9 (TBC)

7. halvan
Pol Matthé
Garage BBS, St. Jobstraat 71 

8. Geluidsinstallatie
Sarah Smolders
Huis in Situ³, Dambruggestraat 
356

It Takes Four
Emma Van Den Broek
Huis In Situ³, Dambruggestraat 
356

Nothing
Yi Zhang
Huis In Situ³, Dambruggestraat 
356

According to Rayleigh
Vanessa Mayoraz
Huis In Situ³, Dambruggestraat 
356

9. Schuilatelier / Intieme ontmoe-
ting
Online reservatie vanaf 21/9
Salomé Mooij
site Tuning People, Kattendijkdok-
Oostkaai 21B

Benjamin Vandewalle
Micro – Sphere
Site Bar Paniek/Tuning People,
Kattendijkdok-Oostkaai 21B

* Bart Lodewijks
Chalk drawings on wall
Live drawing on route somewhere

Zondag 27/09
PERFORMANCES

D. 13u – 16u
Solo met zebra’s
Simon Van Schuylenbergh
Gasstraat naar Duinstraat

E. 16u – 20u
Contemporary Archaeology
Marc Vanrunxt &amp; Kunst/Werk
Studio Katleen Vinck, Duinstraat 
124

ONGOING (13u – 20u)

1. Pure
Christian Bakalov
Stormkop, Droogdokkenweg 4

Images for Mars II
Karl Van Welden
Stormkop, Droogdokkenweg 4

2. Hold on to nothing
Davide Tidoni
Scheldekaai

3. Source Test / Video
Karolina Halatek
Cadixstraat 2 (TBC)

4. Semantiek
Anastasiya Iardaneska
Hoek Kempisch Dok en Zuidkaai

5. Source Test / Prints
Karolina Halatek
ZNA Cadix Ziekenhuis (TBC)

6. Untitled
(SSSSSSSASAAAAASAAANNNN)
Dilek Winchester
Asiadok-Oostkaai 9 (TBC)

7. halvan
Pol Matthé
Garage BBS, St. Jobstraat 71 
(TBC)

8. Geluidsinstallatie
Sarah Smolders
Huis in Situ³, Dambruggestraat 
356

It Takes Four
Emma Van Den Broek
Huis In Situ³, Dambruggestraat 
356

Nothing
Yi Zhang
Huis In Situ³, Dambruggestraat 
356

According to Rayleigh
Vanessa Mayoraz
Huis In Situ³, Dambruggestraat 
356

9. Schuilatelier / Intieme ontmoe-
ting
Online reservatie vanaf 21/9
Salomé Mooij
Site Tuning People, Kattendijkdok-
Oostkaai 21B

Benjamin Vandewalle
Micro – Sphere
Site Bar Paniek/Tuning People,
Kattendijkdok-Oostkaai 21B

* Bart Lodewijks
Chalk drawings on wall
on the route somewhere



– HISTORIEK

TIG 2020 is de derde editie van The Image Generator dat twee edities kende in Extra City (2015 en 2016). Tijdens
twee meerdaagse happenings werden de organisaties die op dat ogenblik in Extra City huisden samengebracht en
werd het raakvlak tussen performance en beeldende kunst opgezocht. Mede-eigenaarschap en co-curatie stond
centraal.

– PARTNERS 2020

Platform 0090 is een duurzaam internationaal platform –  een werkplaats en draaischijf voor onderzoek, creatie,
residentie, productie en presentatie van transdisciplinaire kunst met aandacht voor tussenruimtes en hibriditeit.   
Platform 0090 begeleidt een groep kunstenaars in hun hedendaags en vernieuwend artistieke traject en
speelt een actieve bemiddelings- en dienstverlenende rol  in multidisciplinaire kunstprocessen. https://www.0090.be/

Koninklijke Akademie voor Schone Kunsten - In Situ³ is een veelzijdig, multidisciplinair keuzetraject binnen de
afstudeerrichting Vrije kunsten. Ze gaat uit van twee principes: een specifieke situatie en een individuele benadering.
Je onderzoekt verschillende locaties, hun historische, sociale en esthetische context om vervolgens te
experimenteren met diverse materialen en technieken om zo als kunstenaar te reageren op de gegeven
omstandigheden. https://ap-arts.be/opleiding/vrije-kunsten-situ

Kunst/Werk is een organisatie voor dans. Ze belichaamt een professionele, sociale en menselijke ruimte waarin
verschillende danspraktijken zich kunnen ontwikkelen. Het oeuvre van Marc Vanrunxt fungeert daarbij als speerpunt.
Kunst/Werk staat voor radicale dans: het volhouden en herhalen van een beweging, een improvisatie, een
samenwerking. Het is een gedurige zoektocht naar een eigen woordenschat, in de dans zelf, en in het discours dat
haar begeleidt. https://www.kunst-werk.be/

Musica inspireert tot een bewuste en avontuurlijke omgang met klank en muziek. Met de vinger aan de pols van de
samenleving streven we naar een kwaliteitsvolle muziekparticipatie voor iedereen, ongeacht leeftijd, culturele of
sociale achtergrond. https://www.musica.be/

OUT OF SIGHT werd opgericht door kunstenaars  Dušica Dražić en Wim Janssen. De organisatie zoket naar het
verborgen potentieel in datgene wat we al te vaak zien als verschillend, marginal of ongewenst. http://out-of-sight.be/

wpZimmer is een internationale werkplaats voor de kunsten, met een focus op performance, dans en hybride
artistieke praktijken. De organisatie draait rond de noden van de artiesten, hun verlangen om te onderzoeken of te
creëren en de ontwikkeling van hun vaardigheden en praktijken. https://wpzimmer.be/

Tique I art space is een presentatie - en projectruimte, gericht op de presentatie en steun aan opkomende en
midcarièrre kunstenaars. https://www.tique.art/space/

– WAT

Beeld/klank/performance en woord worden op evenwaardige wijze geïntegreerd in een happening dat publieken
mengt en tegelijkertijd inzicht biedt in wat transdisciplinair zou kunnen betekenen.

Theater, dans, beeldende kunst, video-installaties, muziek en technologie: The Image Generator/TIG biedt grillig
weerstand tegen het hokjes denken. Het bindende element van TIG is de live-ervaring. In TIG werken we samen met
partners één artistiek project uit met éénzelfde uitgangspunt: de grenzen tussen de partnerorganisaties
vervagen, vooral tussen de disciplines waarvoor ze staan. Beeldende kunsten, klankkunst en podiumkunsten
nemen een gelijkwaardige positie in.

Elke organisatie levert specifieke input, die nauw aansluit bij de eigen core business, maar die een openheid vertoont
naar de bijdragen van de andere partners en deelnemende kunstenaars. Zo komen we tot een artistiek divers
programma met hybride projecten die balanceren tussen beeldende kunsten en podiumkunsten en die de vorm
aannemen van installaties, objecten, performances, films en muziek. Deze uitwisseling en het grensoverschrijdend
werken leidt niet alleen tot een uniek programma, maar ook tot een uitzonderlijke combinatie van verschillende
doelgroepen. Het festivalachtige karakter van “The Image Generator” zal de actieve vermenging van een beeldende
kunst- en podiumkunstpubliek alleen maar doen toenemen. Hierbij stemmen we onze inhoudelijke expertise,
communicatiekanalen, publiekswerking en zakelijke belangen op elkaar af. We zijn ervan overtuigd dat een dergelijke
kruisbestuiving zowel voor de verschillende organisaties zelf als voor het publiek een serieuze meerwaarde kan
betekenen.

https://www.0090.be/
https://ap-arts.be/opleiding/vrije-kunsten-situ
https://www.kunst-werk.be/ 
https://www.musica.be/
http://out-of-sight.be/ 
https://wpzimmer.be/
https://www.tique.art/space/


The Image Generator overbrugt de grens tussen beeldende kunst, woord en performance en nodigt de
bezoekers tijdens een 3 daagse happening uit om verschillende performances en interventies te beleven binnen de
setting van een parcours. Als vaste locaties kiezen we voor de site van Stormkop - droogdokken, de In Situ3-afdeling
van de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten in de Antwerpse Seefhoek, de studio van Katleen Vinck en de site
van Bar Paniek/Tuning People aan het Kattendijkdok. Naast deze “binnen”ruimte gaan we ook op zoek naar de
“buiten”ruimte. De omgeving wordt betrokken door kunstenaars te vragen om op locatie in het parcour te
interveniëren.

Klanken worden verbeeld, beelden verklankt. We werken vanuit een gezamenlijke nood; de kunstenaars die
verbonden zijn aan deze organisaties ervaren allemaal dat ze vaak, door hun hybride kunstpraktijk, moeilijk
“speelplekken” vinden om hun werk in een juiste context te tonen, ze vallen letterlijk tussen disciplines waardoor een
klassieke programmering niet weet hoe ze met deze kunstvormen moeten omgaan: waar presenteren, hoe
communiceren, hoe publiek informeren enz.

TIG is vernieuwend en experimenteel doordat het in de vorm van een driedaagse happening op zoek gaat naar
zinvolle presentatievormen voor hybride kunstvormen door:

  in te zetten op mede-cureren: elke partner brengt vanuit zijn deskundigheid een deel van de   
  inhoud mee

  in te zetten op interactie tussen kunstenaars en hun werk: vertrekkend vanuit het idee van hap  
  pening gaan we op zoek naar een &quot;flow&quot;, hoe de interventies na, tussen en naast   
  elkaar hun plaats vinden.

  Door te werken met partners uit verschillende disciplines gaan we op zoek naar deelpublieken   
  die elkaar gaan ontmoeten in TIG. Het beeldende kunstcircuit is anders dan het muziekcircuit   
  is anders dan het performance publiek enz.

THE IMAGE GENERATOR III – CONTACT

Meryem Bayram I Artistiek coördinator Platform 0090 I meryem at 0090.be I +32 484 83 60 66


