
In het boek Ruimten rondom (Espèces d’espaces, 1974) verdiept de 
Franse romanschrijver en filosoof Georges Perec zich in het probleem 
van ruimte, en meer bepaald in ons begrip ervan. “De ruimte van ons 
leven is noch continu, noch oneindig, noch homogeen, noch isotroop.” 
Om de ruimte beter te begrijpen, zo betoogt Perec, is de uitdaging niet 
zozeer “de ruimte opnieuw uit te vinden, ... maar haar te bevragen, of 
nog eenvoudiger, haar te lezen”. Zijn onderwerp is niet de leegte, maar 
eerder wat “eromheen of erin” zit:

Wanneer niets onze blik tegenhoudt, draagt onze blik zeer ver. 
Maar als hij op niets stuit, ziet hij niets: hij ziet alleen waar hij op 
stuit: de ruimte, dat is wat de blik tegenhoudt, wat het oog treft: het 
obstakel: bakstenen, een hoek, een verdwijnpunt: de ruimte, dat is 
wanneer er een hoek is, wanneer het stopt, wanneer je de bocht 
om moet zodat het weer verder kan.

De tentoonstelling Eromheen of erin brengt kunstenaars uit 
verschillende geografische en culturele contexten samen rond de 
vraag in welke mate kunst kan bijdragen aan Perecs poging om de vele 
ruimtes die we tijdens ons leven bewonen en doorkruisen, in kaart te 
brengen en te verbeelden. In hoeverre dragen kunst en kunstenaars bij 
aan het definiëren, vormgeven en uiteindelijk bezitten van een beeld van 
de wereld, een wereldbeeld?

De kunstenaars in deze tentoonstelling werden niet gevraagd om de 
vele observaties en richtlijnen van Perec te illustreren, maar om werken 
aan te dragen die hun ervaring en begrip van ruimte weerspiegelen. 
De standpunten die ze aanreiken, zijn even rijk als divers: ruimte wordt 
benaderd als een picturaal gegeven (Paul Bai), voorgesteld als een 
dynamisch veld dat de relatie tussen land en mens bepaalt (Yukultji 
Napangati), geëtaleerd als een product van lichamen in beweging en 
vestimentaire codes (Valérie Mannaerts), geconstrueerd als zowel een 
architecturale als stedelijke substantie (Philip Metten), blootgelegd 
als een sociale context die mensen opneemt maar ook uitsluit (Archie 
Moore), opgeroepen als een arena voor rituele uitwisseling en dialoog 
(Elizabeth Djakurrurr), gemobiliseerd via gesofisticeerde technologische 
apparatuur (Sarah Oppenheimer) en ontmaskerd als een institutioneel 
domein dat bepaald wordt door linguïstische codes en administratieve 
regelgeving (Steve Van den Bosch).    

  
Een antipodische dialoog, deel twee

Eromheen of erin in het VANDENHOVE Centrum voor Architectuur & 
Kunst is een herneming van de tentoonstelling Round About or Inside 
die exact een jaar geleden te zien was in het Griffith University Art 
Museum in Brisbane, Australië. Om een tweede versie aan de andere 
kant van de wereld te realiseren, hebben we de dialoog die we ruim 
zes jaar geleden hebben opgestart, verder gezet. De conceptuele 
inzet van de tentoonstelling en de geselecteerde kunstenaars bleef 
dezelfde, maar de nieuwe context noopte ons om de denkoefening te 
continueren.  

Omdat onze tentoonstelling het vraagstuk van ruimte en 
architecturale bepaling opneemt, vonden we het zowel in Brisbane als 
in Gent noodzakelijk om een aangepaste tentoonstellingsarchitectuur te 
ontwerpen. De twee universitaire kunstinstellingen beschikken immers 
elk over een eigen architectuur. Het Griffith University Art Museum 
maakt deel uit van een groter gebouwencomplex. Op het gelijkvloers 
beschikt het over één grote, balkvormige ruimte zonder ramen, en 
belangrijker nog, zonder één rechte hoek. Een lange, langs één zijde 
beglaasde gang met een balie gaat eraan vooraf. VANDENHOVE is 
een zelfstandig gebouw dat op de tweede verdieping bestaat uit twee 
tentoonstellingsruimtes. Bezoekers bereiken de tweede verdieping 
via een cilindervormige traphal die uitkomt in een vestibule met een 
raam dat uitkijkt op de straat. Daarachter bevindt zich vervolgens een 
rechthoekige zaal met daglichtstroken in het plafond en op de kop van 
het gebouw een kleinere voorkamer met een tweede raam met zicht op 
de stad. Beide ruimtes zijn in oppervlakte en schaal beduidend kleiner 
dan de ruimte in Brisbane.  

De vraag die we aan de ontwerpers stelden, respectievelijk Prof. 
Ashley Paine (UQ) en Prof. Em. Guy Châtel (UGent), was twee keer 
dezelfde: bedenk een tentoonstellingsdispositief dat in de ruimte 
een situatie van voor- en achterkant, dan wel binnen- en buitenkant 
installeert. Voor Brisbane liet Paine zich inspireren door zijn eigen 
onderzoek naar de museale reconstructies van iconische, moderne 
woningen. Aan het wereldberoemde Fallingwater huis van Frank Lloyd 
Wright ontleende hij een wandmotief dat zich als een lint van open 
en gesloten vlakken in de ruimte krulde. Voor Gent voerde Châtel een 
geometrische oefening uit op het grondplan van VANDENHOVE, een 
van de laatste ontwerpen van de Luikse architect Charles Vandenhove. 
Aan de hand van twee spiegels onder een hoek van 55°, waarbij één 
in de vestibule haaks op de as door het centrum van de cilindrische 
traphal wordt geplaatst en de tweede in de voorkamer eenvoudigweg 
parallel met de eerste wordt voorzien, realiseerde hij puntspiegelingen 
die de contouren van ruimte twee maal in het interieur projecteren. 
Fragmenten van dit beeld worden in de tentoonstellingsruimte 
gematerialiseerd als vrijstaande wandconfiguraties. Ondanks de 
verregaande conceptuele en materiële verschillen zijn beide ontwerpen 
verwant: zowel in Brisbane als in Gent wordt de houten draagstructuur 
enkel aan één zijde bekleed, om zo het verschil tussen voor- en 
achterkant, maar ook tussen structuur en oppervlak te articuleren. 

Het gros van de geselecteerde werken die in Brisbane werden 
tentoongesteld, zijn ook in Gent te zien. Voor de werken die niet vanuit 
Australië naar België verscheept konden worden, werd voor Eromheen 
of erin een volwaardig alternatief voorzien (Yukultji Napangati). Voor 
de kunstenaar die de institutionele en architecturale condities van 
presentatie als onderwerp neemt, werd in overleg beslist een nieuwe 
selectie van werken te maken (Steve Van den Bosch).

Als curatoren prijzen we ons gelukkig dat we Eromheen of 
erin op twee bijna tegenovergestelde plaatsen op aarde hebben 
kunnen opstellen. Net als vorig jaar willen we hier de hoop uiten dat 
de tentoonstelling wijst op het inherent potentieel van kunst, hoe 
verschillend die ook overal te wereld begrepen en bedreven wordt, om 
nieuwe vormen van begrip van ruimte aan te reiken. Elk kunstwerk in de 
tentoonstelling geeft uiting aan de artistieke verbeeldingskracht om ons 
al te vaak beperkte begrip van de zogenaamde globale wereld waarin 
we leven, te bemiddelen en te calibreren. 
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Australian Fine Arts, Brisbane
Bula’Bula Arts, Ramingining

The Commercial, Sydney
Irish Museum of Modern Art, Dublin

Papunya Tula Artists
Sammlung Klein, Eberdingen-Nussdorf

Simone Subal Gallery, New York
Utopia Art Sydney

Zeno X Gallery, Antwerp

Geertrui Ivens, Veerle Soens, Bram Vandeveire, Bart 
Verschaffel en de vrijwilligers van het VANDENHOVE 

Centrum voor Architectuur & Kunst
Dan Sala, Michael Barnett, Carrie McCarthy, Carol 

Ha, Andrew Willis, Naomi Evans, Kylie Spear, Patrick 
Lester, de staf en vrijwilligers van het Griffith University 

Art Museum.

De tentoonstellingen Round About or Inside in 2021 in 
het Griffith University Art Museum in Brisbane, Australië 

en Eromheen of erin in VANDENHOVE Centrum voor 
Architectuur & Kunst in Gent, België komen voort 

uit het onderzoeksproject ‘Is Architecture Art? A 
history of concepts, categories and recent practices.’ 

Het project werd financieel ondersteund door de 
Australian Research Council (ARC) en The University 
of Queensland’s School of Architecture / Architecture 
Theory Criticism History Research Centre (ATCH), in 

een partnerschap met de Vakgroep Architectuur & 
Stedenbouw, Universiteit Gent (UGent).

https://isarchitectureart.com/
De tentoonstelling Eromheen of erin in VANDENHOVE 

werd gerealiseerd met fondsen van VANDENHOVE 
Centrum voor Architectuur & Kunst, het Griffith 

University Art Museum, Brisbane en het BOF 
Startkrediet (UGent).

© Yukultji Napangati licensed by Aboriginal Artists 
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Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave 
mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een 

geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar 
gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij 

elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, 
of enige andere manier, zonder voorafgaande 

schriftelijke toestemming van de rechthebbende.

Tentoongestelde werken
Paul Bai 
1968, Tianjin, China; leeft en werkt in Brisbane, Australië
1.1 The Infinite Distance between Two Points (No. 10) 2022

Vinyl
D: 80 cm 

1.2 The Infinite Distance between Two Points (No. 11) 2022
Vinyl
D: 80 cm 

1.3 The Infinite Distance between Two Points (No. 8) 2021
Schermafdruk op T-shirts
Variabele afmetingen

1.4 Untitled (Sunrise and Sunset in the Landscape No. 8) 2021
Aquarel op papier
Tweeluik, B: 39.5 x H: 75.0 cm

Ter beschikking gesteld met dank aan de kunstenaar en Australian Fine 
Arts in Brisbane. 
Guy Léon Châtel
1956, Gent, België; woont en werkt in Deinze
2.1 Tentoonstellingsarchitectuur voor ‘Eromheen of erin’ 2022

Houtskelet en gipsplaat
Variabele afmetingen 
Opdracht 2022

2.2 Tentoonstellingsarchitectuur voor ‘Eromheen of erin’ 2022
Potloodtekening op papier
H: 54,9 x B: 72,2 cm

Ter beschikking gesteld met dank aan de kunstenaar
Elizabeth Djakurrurr
1961. Garum gemeenschap, Ganalbingu taal; leeft en werkt in 
Ramingining, Noordelijk Territorium, Australië
3.   Yukuwa 2020

Kurrajong (Brachychiton diversifolius), struikhars en veren
L: 10.4 m 
Opdracht 2020

Ter beschikking gesteld met dank aan Bula’Bula Arts, Ramingining
Valérie Mannaerts
1974, Brussel, België; leeft en werkt in Brussel
4.1  I like Messy 2021

Canvas, wol, bedrukte zijde, olieverf, bamboe
H: 200 x B: 180 x D: 5 cm

4.2  I like Messy, too 2021
Canvas, wol, bedrukte zijde, olieverf, bamboe
H: 144 x B: 154 x D: 5 cm

4.3  I like Messy (drawing) 2021
Papier, inkt, potlood
H: 38 x B: 44 cm

4.4  Ariel 2009
Papier, metaal
H: 35 x B: 15 x D: 20 cm

Ter beschikking gesteld met dank aan de kunstenaar.
Philip Metten
1977, Genk, België; leeft en werkt in Antwerpen
5.1  165 2021

Collage op papier
H: 31.5 x B: 33.5 x D: 6.0 cm

5.2  X2H65P 2021
Collage op papier
H: 21.2 x B: 21.7 x D: 1.3 cm

5.3  584 2021
papier, polystyreen, acryl, karton, hout, bladgoud
H: 36.6 x B: 34.5 x D: 9.4 cm

5.4 10 2021
papiercollage, acryl, karton, hout
H: 42.5 x B: 42.5 x D: 13.1 cm

Ter beschikking gesteld met dank aan Zeno X Gallery, Antwerpen
Archie Moore
1970, Toowoomba, Queensland, Australië; Kamilaroi/Bigambul 
gemeenschap; leeft en werkt op Ngudooroo (Lamb Island), 
Queensland
6.1  Bannertree 2000–04

Video overgezet naar digital bestand, kleur, stomme film, 2:17 min
6.2  Bannertree floor 2021

Synthetische polymeerverf op niets
H: 207.5 x B: 101.5 cm

6.3  MIS SPACE 2021
Inkt op papier; interventie in Georges Perec’s Species of 
Spaces,1974
B: 19 x L: 25.7 x H: 4 cm (open boek)

Ter beschikking gesteld met dank aan de kunstenaar en The 
Commercial, Sydney
Yukultji Napangati
ca. 1971, nabij Wilkinkarra (Lake Mackay, West Australië en Noordelijk 
Territorium, Australië), Pintubi gemeenschap; leeft en werkt in 
Kiwirrkurra, West Australië
7.1  Untitled 2001

Synthetische polymeerverf op linnen
H: 91 x B: 22 cm
Collectie: Sammlung Klein, Eberdingen-Nussdorf, Germany

7.2  Untitled 2012
Synthetische polymeerverf op linnen
H: 153 x B: 183 cm
Collectie: Sammlung Klein, Eberdingen-Nussdorf, Germany

Ter beschikking gesteld met dank aan Sammlung Klein, Eberdingen-
Nussdorf, Germany
Brian O’Doherty
1928, Ballaghaderreen, Ierland; leeft en werkt in New York, NY, 
Verenigde Staten
8.    Rope Drawing #128 Flipped Corner (Green/Blue) 2017

Nylon touw, latex verf
Variabel, plaatsgebonden installatie

Collectie: Irish Museum of Modern Art, Dublin; Geschonken door de 
kunstenaar, 2018
Sarah Oppenheimer
1972, Austin, Texas, Verenigde Staten; leeft en werkt in New York, NY
9.    I–001–7070 2021

Aluminium, staal, distributieriemen en tentoonstellingsarchitectuur
Variabele dimensies

Ter beschikking gesteld met dank aan de kunstenaar
Steve Van den Bosch
1975, Antwerpen, België; leeft en werkt in Brussel
10.1 Untitled disclaimer 2022

Ugra Light Indicator strip D50, passe-partout
Strip: 8.3 × 2.5 cm
Lijst: 90 × 120 cm

10.2 Untitled wedge behind an open door 2018
Acrylaat, metalen schroeven
Binnenafmetingen: 222 × 82 × 18.3 × 4.5 cm

10.3 Untitled exposure 2022
Na te hebben geassisteerd bij de opbouw, zal een van 
curator Wouter Davidts’ studenten uit de eerste Master 
Ingenieurswetenschappen: Architectuur, Vakgroep Architectuur 
en Stedenbouw van de Universiteit Gent, mij gedurende ongeveer 
30 minuten per dag imiteren op eender welke locatie, al dan niet 
waarneembaar en zonder van naam, uiterlijk of taal te veranderen
Ter beschikking gesteld met dank aan de kunstenaar
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