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Afrikaanse kunst 

Op 30 oktober 2010, presenteerde’ de Belgische kunstenaar Wesley Meuris zijn nieuwe installatie ‘Research Building’ 

in de gebouwen van het Cultuurcentrum Scharpoord te Knokke-Heist. (1) 

Het Cultuurcentrum nodigde Meuris in het voorjaar van 2010 uit om een tentoonstelling met de verzameling 

Congolese sculpturen en objecten van Joseph Schelfhout,vorm te geven. Hiervoor ontwierp de kunstenaar een 

opmerkelijk expositie design in de vorm van een museum of onderzoekscentrum, waarbinnen de eigenlijke 

verzameling Afrikaanse voorwerpen, op haar beurt ‘geëxposeerd’ en voorgesteld werd als een project van dit 

‘museum’.  Na de opening van de tentoonstelling, ontstond in de pers een controverse rond de authenticiteit van een 

groot deel van de Afrikaanse voorwerpen.  Een aspect van het verhaal waar ik in het verdere verloop van de tekst 

zijdelings naar zal verwijzen.(2) De totaalinstallatie ‘Research Building’ besloeg quasi de volledige oppervlakte van het 

cultuurcentrum. Meuris raakt met deze zinderende installatie aan discours over de geschiedenis en functie van 

musea, de evolutie van het tentoonstellingsdesign en de rol van de kunstenaar en zijn installatie in dit gegeven, de 

positie en ervaring van de toeschouwer binnen het tentoonstellingsproces, etc.  

In die zin exposeert hij niet zozeer de verzameling Schelfhout, maar gebruikt ze als aanleiding voor een reeks 

onderzoeken.  In essentie stelt Meuris de domeinen van kunst en wetenschap op institutioneel niveau tentoon, hun 

belichaming in een reeks instellingen, de vertaling ervan op semantisch vlak, de specifieke tentoonstellingscultuur en 

de positie van de toeschouwer. Daarop ent hij vervolgens een reeks kritische bedenkingen. 

In deze tekst ga ik dieper in op de installatie te Knokke-Heist, de analyse vangt aan bij de feitelijke opening van de 

tentoonstelling en enkele observaties en reacties ter plaatse. 

Vervolgens opteerde ik voor een analyse van het grondplan en de opzet van de kunstenaar, waarbij ik aspecten als de 

museuminrichting, geschiedenis van het tentoonstellingsdesign, de rol van kunstenaar en toeschouwer in een 

bredere context situeer. 

 

Research Building: een onzichtbaar museum 

Tijdens de vernissage van de tentoonstelling op 30 oktober in de gebouwen van CC Scharpoord, hoorde ik 

verschillende bezoekers de smaakvolle inrichting, de gekleurde wanden en andere aspecten van het 'interieur van het 

cultuurcentrum', prijzen.(3)  Blijkbaar waren deze bezoekers zich niet bewust dat ze in een installatie van een 

kunstenaar rondliepen, waarbij de volledige 'interieur inrichting' deel uit maakte van een kunstwerk.  Meuris liet 

deze installatie naadloos opgaan in de omringende architectuur en verwerkte ook de bestaande functies, ingangen, 

tot aan de looprichting van het cultuurcentrum toe, in zijn ontwerp. Deze nauwe verweving tussen het 

tentoonstellingdesign en de dragende architectuur van de organiserende instelling, zorgde voor verwarring bij menig 



bezoeker of criticus en dit bracht me op het beeld van het ‘onzichtbare museum’.  Uiteindelijk liet Meuris in 

Research Building het Cultuurcentrum verdwijnen achter zijn museumdesign maar tegelijk bleek het eigenlijke 

museum niet voor iedereen zichtbaar. Dit motief van een onzichtbaar museum situeerde ik  in de bredere context 

van zijn oeuvre. In het bijzonder denken we aan een van de centrale thema's binnen zijn artistieke praktijk: de 

analyse van de menselijke zin voor o.a. de regelgeving, de taxonomie en de impact van taal in het algemeen op onze 

cultuur en samenleving. Verwijst Meuris met zijn 'onzichtbare'  Research Building naar de zogenaamde 

musealisering van onze steden en de samenleving?  Waarbij deze musealisering zo diep verweven werd met onze 

samenleving dat ze uiteindelijk onzichtbaar werd? Werd het conserveren en exposeren van elk onderdeel van het 

leven aldus een inherente menselijke eigenschap, werd het generisch?  Hier verwijzen we specifiek naar de recente 

transformatie van menig stadscentrum tot een toeristische attractie.(4) Bij deze worden de auto en andere 

transportmiddelen steeds vaker uit het centrum geweerd ten voordele van de voetganger. Deze laatste wordt dan in 

de rol van een bezoeker of zelfs toeschouwer van een ‘nieuwe’ bezienswaardigheid geduwd: namelijk van de eigen 

omgeving. Gebruik makend van de methodes van een openlucht museum of themapark met hun opeenvolging aan 

attracties of de mechanismen van de shopping mall, worden stadscentra te kijk en zelfs te koop gesteld aan het 

publiek.  Op die manier drongen quasi onzichtbaar, vormen van artistieke of wetenschappelijke presentatie en 

communicatie, ontleend aan de museale methodologie, vermengd met commerciële agenda’s en verkooptechnieken, 

alle aspecten van het dagelijks leven binnen. Deze constante musealisering en expositie van onze omgeving is een 

vanzelfsprekend kenmerk van onze maatschappij geworden, waar Meuris lijkt op te alluderen. Een tweede gedachte 

die tijdens de opening bij me opkwam was dat Meuris' indrukwekkende museuminstallatie een illusie van 

authenticiteit en zelfs van wetenschappelijke respectabiliteit verschafte aan een in wezen dubieuze verzameling. Een 

dergelijke ontplooiing aan middelen moest wel in functie staan van een 'bijzonder waardevolle collectie aan 

Afrikaanse voorwerpen', of moest het net iets verbergen door een 'teveel aan tonen' , werd een 'maximaal exposeren' 

gebruikt als rookgordijn om net een 'tekort aan' te verhullen? (5) In tweede instantie bracht een meer gedragen lezing 

van Research Building een andere en veel complexere opzet aan het licht. 

 

Het grondplan: Het museum als tekening, de tentoonstelling als tekst 

Vertrekt men van de stelling dat de essentie van een tentoonstellingsontwerp bestaat uit het articuleren van dialogen 

tussen geselecteerde en/of nieuw ontworpen objecten en de hen omringende ruimte, met als doel het communiceren 

van een bepaalde inhoud, ervaring, etc., aan het publiek, dan verleent ‘Research Building’ ons vooral vragen in plaats 

van antwoorden. (6)  Wat wil de kunstenaar en tentoonstellingsdesigner Wesley Meuris, uiteindelijk aan het publiek 

communiceren? Wat waren de bedoelingen van de organisator, en zijn deze dezelfde als die van de kunstenaar?  Wat 

is de rol van de verzamelaar Joseph Schelfhout en de Vereniging Oud-Kolonialen van Knokke-Heist in dit proces, 

etc. ?  De tentoonstelling van het CC Knokke- Heist heeft verschillende titels en ondertitels zoals: 'Congo Collectie', 

'collectie Schelfhout', ‘Privéverzameling in een imaginair museum van Wesley Meuris’, etc. 

Toch verkoos de kunstenaar nog een andere titel, met name: 'Research Building', en dit blijkt geen toeval. Zowel de 

titelkeuze als een lectuur van het museumgrondplan, ontworpen door Wesley Meuris, leveren de eerste aanwijzingen 



voor zijn uiteindelijke opzet. Meuris ontwierp een H-vormig museumplan dat hij in drie grote segmenten, bestaande 

uit 22 afzonderlijke zalen, opdeelt. Bij de concrete invulling van deze zalen speelt de kunstenaar bewust in op de 

geijkte kerntaken van musea: het aankopen, de conservering, de wetenschappelijke analyse en ten slotte, de 

communicatie en/ of de presentatie van bepaalde objecten naar het publiek toe. Deze vier functies krijgen elk een 

apart departement toegewezen in Research Building.   

 
Voorts  roepen ruimtes als bijvoorbeeld de 'meeting area' (n°2) - waar bezoekers in een halfronde zaal zowel elkaar 

als de eerste Afrikaanse beelden van het museum, kunnen 'ontmoeten en bewonderen' -alsook de plek gereserveerd 

voor gasttentoonstellingen (n°14), connotaties op aan recente ontwikkelingen in de museumstructuur en de daaraan 

verbonden functies. Opmerkelijk in het grondplan, is het relatief kleine aantal expositiezalen bestemd voor de 

voorwerpen en het grote aantal kamers voorbehouden aan onderzoek, conservering, etc.  Een tweede opvallend punt 

is de specifieke situering van bepaalde afdelingen op het 'museumplan': zo bevinden zich de zogenaamde 

tentoonstellingszalen of galeries perfect symmetrisch in het midden van het gebouw, maar zijn relatief ver 

verwijderd van enkele zalen, die op praktisch vlak, essentieel zijn voor een museale werking.  Hier denken we 

bijvoorbeeld aan de opslagruimte (n°18),restauratieruimte (n°19), etc. Gezien Meuris als het ware een nieuw 

museum kon bedenken en bijgevolg zelf de interne indeling van het zaalplan mocht bepalen is dit geen onbelangrijk 

detail.  Deze beslissingen versterken het gevoel dat Meuris vooral op conceptueel niveau begaan was met museale en 

andere onderzoeksinstellingen en veel minder met het uitwerken van een praktisch realiseerbaar museum. Lezen we 

het grondplan als een tweedimensionale tekening zonder effectieve architecturale referent, dan valt het evenwicht 

van het ontwerp op. In het plan treffen we weliswaar de meeste typezalen en infrastructuur aan van een hedendaags 

museum, maar sommige lijken niet functioneel gegroepeerd. En toch blijkt ‘Research Building’ complexer en rijker 

dan deze lectuur laat vermoeden. In de niet hiërarchische indeling van het zaalplan - de expositieruimtes zijn 

bijvoorbeeld niet belangrijker dan andere delen van het gebouw - vangen we echo's op van een reeks belangrijke 

postmoderne musea die braken met de oudere modernistische visies op het museum en haar functies. Deze 



combinatie van abstract, historisch, praktisch of ervaringsgerichte discours, loopt als een rode draad doorheen de 

tentoonstellingsinstallatie. Dit punt wordt nog bekrachtigd door de enigmatische zaal n°22. Op de zaallijst van het 

grondplan treffen we onder nummer 22 de titel: 'Gate from Congo-Incoming objects and loan of items' aan, maar 

het cijfer 22 kunnen we niet op de tekening terugvinden. Deze zaal, 'een poort op Congo' bevindt zich immers in een 

andere, symbolische dimensie, houdt zich op buiten de tekening en voorbij het effectieve gebouw.  

 

Het labyrint: een diffuus parcours, de bezoeker in het museumscript 

'The organization of the floor plan should insure an uninterrupted flow of traffic and permit and induce the visitor to 

view all exhibits. The designer's aim here must be to improve and intensify communication'. (7)  

Voorbij het abstracte grondplan is Research Building een ‘tentoongesteld gebouw’ waar de bezoeker effectief in kan 

rondlopen. Hier komen we terug op een eerder gestelde vraag: wat wenst de kunstenaar aan het publiek te 

communiceren over de collectie Schelfhout, het museum, etc? We richten ons eerst op het door de bezoeker af te 

leggen parcours uitgekiend door Wesley Meuris doorheen de expositiestructuur. Elke tentoonstelling, in tekstvorm, 

virtueel, auditief of in vier dimensies, bestaat uit een reeks van navigatievormen, parcours die de bezoeker van item 

naar item voeren.  In Research Building kunnen we over een diffuus, niet-hiërarchisch, parcours spreken, waarbij 

Meuris afstapt van een typisch éénrichting museumparcours met haar tentoonstellingszalen in enfiladevorm. 

De bezoeker loopt rond in een concept, waar hij eerst gebouwen, hun verwante functies en presentaties ontwaart en 

uitgenodigd wordt om oorzakelijke verbanden te ontdekken. Meuris geeft de bezoeker onmiddellijk nadat hij het 

gebouw heeft betreden, de keuze tussen een bezoek aan het centrale expositiegedeelte (links) of een visite aan een 

vleugel met zalen bedoeld voor wetenschappelijke experimenten (rechts). Ook in andere delen van het gebouw krijgt 

de bezoeker toegang tot zalen die normaal voorbehouden zijn aan het wetenschappelijk personeel van een dergelijke 

instelling, namelijk de restauratieruimte (n°19) en de centrale opslagplaats (n°18).  Dit blijkt een constante in de 

plattegrond en het parcours doorheen de tentoonstelling en wijst naar de diepere grond van dit project.  

Men kan argumenteren dat de bezoeker toegang krijgt tot de zalen n°18 & 19 omdat een belangrijk deel van de 

Schelfhoutcollectie daar opgesteld staat, in een deel van een museum dat normaal niet toegankelijk is. Volgen we 

deze visie, dan hebben we hier dus met een praktische overweging van Meuris te maken: namelijk de nood aan 

bijkomende expositieruimte voor de collectie. Maar de kunstenaar had even goed grotere of extra expositiezalen 

kunnen bedenken met meer ruimte voor de verzameling.  Zoals eerder gesteld: de ‘Congo Collectie’ is niet het 

onderwerp van dit project.  Het feit dat de toeschouwer toegang heeft tot deze, normaal 'gesloten afdeling', is een 

bewuste optie van de kunstenaar. ’Research Building’ is een installatie die letterlijk staat voor het onderzoeken van de 

verscheidene dimensies van een gebouw, in dit geval betreft het een museaal complex, met zijn uiteenlopende 

functies en de weerspiegeling hierin van een reeks culturele waarden. De bezoeker krijgt bijgevolg toegang tot 

bepaalde 'wetenschappelijke departementen' van het gebouw, omdat hij zelf in de rol van de onderzoeker steekt.  

Meuris blijkt een welbepaalde rol voor de toeschouwer voor ogen te hebben en het leek  interessant om na te gaan of 

hij bijgevolg van een bepaald ‘museumscript’ vertrekt.  De term museumscript ontleen ik aan diverse auteurs, en het 

verwijst naar de complexe verhouding tussen de organisator/museum/tentoonstellingsmaker, hun 



presentatie/tentoonstelling en het publiek.(8) In dat verband stellen we bij Research Building de volgende vraag : heeft 

de ontwerper bepaalde gedragsvormen in zijn object, met name zijn tentoonstellingsontwerper, ingeschreven? 

De grote toegankelijkheid voor de bezoeker aan zowat alle departementen van dit gebouw, lijkt te verwijzen naar een 

reeks ontwikkelingen binnen wat sommigen het postmoderne museumscript noemen.(9) Een ander voorbeeld 

hiervan is het feit dat de kunstenaar de Schelfhout verzameling her en der verspreid over zijn gebouw.  

De bezoeker krijgt vanaf het begin van het gebouw contact met de verzameling Afrikaanse sculpturen, maar we 

zagen dat de kunstenaar deze collectie aanwendt voor andere doeleinden.  In een periode waar musea hun 

tentoonstellingen en verzamelingen steeds vaker op een ervaringsgerichte manier aan het publiek tonen, in plaats 

van een kennisgerichte wijze, stuurt Meuris door het uitzenden van complexe en tegengestelde signalen, aan op een 

verstoring van dergelijke eenduidige ervaringen. Verder in de tekst zullen we zien dat de kunstenaar door middel 

van de ironie en de analyse, de toeschouwer naar een kritisch script leidt. Samengevat kunnen we stellen dat Meuris 

diverse museumscripts en hun vertaling op architecturaal vlak verbindt aan een gevisualiseerde abstractie van dit 

soort instellingen. 

 

Tentoonstellingspresentatie 

In short, once the identity between creation and selection has been established, the roles of the artist and of the curator 

also become identical. A distinction between the curated exhibition and the artistic installation is still commonly made, 

but it is essentially obsolete.(10) 

Het Cultuurcentrum Scharpoord vroeg aan kunstenaar Wesley Meuris om een tentoonstelling van de 

privéverzameling Schelfhout vorm te geven. In wezen verdubbelt Meuris hier zijn rol van kunstenaar met die van 

tentoonstellingsarchitect of -designer. Bovendien zorgt hij voor een tweede verdubbeling door te kiezen voor een 

tentoonstellingsdesign in de vorm van een museum / onderzoekscentrum, waarin vervolgens de eigenlijke 

verzameling Schelfhout opgenomen werd en die hij samen met de verzamelaar 'gecurateerd' heeft. In die zin verenigt 

‘Research Building’ ook het volledige gamma aan posities binnen het kunstbedrijf: kunstenaar, curator, designer, 

museumarchitect, vorser, verzamelaar en toeschouwer. (11) 

Het aanstellen van een kunstenaar of architect om een expositiedesign uit te werken is op zich niet nieuw en Meuris 

schrijft zich hier in een lange traditie in, maar hij vermenigvuldigt diverse perspectieven en visies en verbindt ze met 

elkaar. Zo kiest hij op het vlak van de vormelijke presentatie van, en de communicatie over de Schelfhout 

verzameling, voor een combinatie van elementen afkomstig uit diverse periodes en visies uit de geschiedenis van het 

tentoonstellingsdesign. In de installatie te Knokke-Heist plaatst hij de Afrikaanse beelden in omgevingen die baden 

in een reeks intense kleuren. Hij wisselt hevige groenen, roden en variaties van grijs met elkaar af en accentueert het 

spectaculaire effect van het geheel met een dramatische belichting. Deze presentatievorm roept herinneringen op aan 

de typische kleurrijke inrichting van musea uit de 19de eeuw, vóór de opkomst in Duitsland van de musea met witte 

muren en de ontwikkelingen die leidden naar de zogenaamde white cube.(12) Maar tegelijk verwijst Meuris naar 

recente tendensen in het tentoonstellingsdesign, waarbij vanaf de jaren '80 van vorige eeuw, de 'vermeende' 

neutraliteit van de white cube opgegeven werd voor een kleurrijke en vaak theatrale enscenering van kunstwerken uit 



de museumcollecties. (13) Concreet verwijzen we hier naar al die musea die voor de inrichting van hun permanente 

verzameling of tijdelijke thematische tentoonstellingen, een designer of binnenhuisarchitect engageren om 

een'nieuwe ervaring' van deze werken te bewerkstelligen. Dit leidt dan in vele gevallen tot een 'stijlvolle' omgeving, 

waarbij de inhoudelijke relatie tot de werken, het algemene concept of een analyse van de positie van de 

toeschouwer, vaak ver te zoeken valt. 

 

Het ironische script 

De formele presentatie van de Schelfhout collectie brengt ons bij het belangrijkste aspect van de tentoonstelling met 

name de inhoudelijke achtergrond van een dergelijk project. Uit alle gegevens blijkt dat Meuris ook op dit vlak de 

bepalende figuur was. De vraag naar het inhoudelijk kader dat gebruikt of ontwikkeld werd bij de selectie en de 

plaatsing van de diverse Afrikaanse sculpturen binnen de opstelling, dringt zich dus op. Op het eerste gezicht lijkt 

Meuris niet met een bepaald thematisch, historisch, geografisch of zogenaamd 'etnisch' kader te werken, waarmee hij 

het tentoonstellingsdiscours rond deze verzameling van Afrikaanse beelden structureert. Hij lijkt ook niet voor een 

'narratieve ruimte-indeling' te kiezen, waarbij hij aan de hand van de geselecteerde Afrikaanse objecten een grotere 

verhaallijn uitschrijft. De kunstenaar opteert evenmin voor een performatief tentoonstellingsontwerp, waarbij de 

relatie tussen de positie van de bezoeker, de ruimte van het museum en de geselecteerde voorwerpen in de 

tentoonstelling, actief aan elkaar verbonden worden. Wat opvalt, is de schijnbare afwezigheid aan contextualisering 

van het geheel: er zijn weinig of geen verwijzingen naar de historiek van de verzameling, de eigenaar zelf of de 

gevolgde methodiek, laat staan naar de verschillende Congolese volkeren waarvan we de kunstwerken zien of onze 

band met de voormalige kolonie, etc. Evenwel vallen bij een verdere lezing een aantal sleutelaspecten van het project 

op. Zo hanteert Meuris stelselmatig opmerkelijke, zelfs pretentieuze benamingen voor de expositieruimtes, 

bijvoorbeeld voor zaal n°5: 'Masterpieces in the spotlight'. Eenzelfde techniek past hij ook toe op de naamplaatjes bij 

de afzonderlijke sculpturen. Kunnen we bijgevolg deze ‘Congolese sculpturen en voorwerpen’ überhaupt nog ernstig 

nemen met zulk een omschrijving en presentatie? Meuris gebruikt de ironie als wapen bij zijn kritische bedenkingen 

over het verzamelen van dergelijke sculpturen en voorwerpen, over de symbolische impact van een museum of 

ander instituut op de ontologie van deze objecten en hun authenticiteit, en dit zowel specifiek binnen de Schelfhout 

verzameling, als algemeen, in alle musea. Onze gespannen relatie met de voormalige kolonie Congo komt dan weer 

aan bod in de zalen n°20 & 21, genaamd ‘Knowledge Center 1 & 2’. In deze zalen bouwt Meuris rond de kaart van 

Congo meer dan 350 lege houten kastjes met de namen van alle volkeren die in Congo in kaart werden gebracht. 

Met deze cartografie verwijst Meuris enerzijds naar de asymmetrische machtsverhoudingen tussen de kolonisator en 

de gekoloniseerde - het is immers 'de ene' die 'de ander' in vakjes stopt, beschrijft en overheerst - anderzijds naar de 

meer universele menselijke behoefte om zaken en mensen te ordenen en in classificatiesystemen onder te brengen. 

Beide zalen worden op een koele en tegelijk cynische manier in beeld gebracht. Opnieuw verwijzen we hier naar 

bepaalde postmoderne museuminstallaties waarbij ironie, dubbele bodems, en zelfspot gebracht in een theatrale 

vormgeving, gebruikt worden om gezaghebbende discours in vraag te stellen. Op dat punt sluit deze installatie aan 



bij enkele van Meuris’ vorige werken, zoals bijvoorbeeld de installatie 'The world’s most important artists’ (2009) en 

dit vormt ook een van de centrale punten uit zijn praktijk.  

 

Research Building: Art of This Century 

Binnen de opzet van  Research Building verweeft Wesley Meuris interessante posities over de installatie als 

kunstvorm met die van de tentoonstellingspresentatie, en dit in een historisch perspectief. Hierbij werkt hij in op de 

verweving tussen beide begrippen: installatie als kunstwerk en installatie als presentatie.  

Verwijst de term 'installatie' in de huidige kunstwereld hoofdzakelijk naar een autonome kunstvorm, dan werd deze 

in het verleden gehanteerd om het ophangen en plaatsen van kunstwerken en de verdere presentatie ervan binnen 

een tentoonstellingscontext, aan te duiden. Aan de hand van enkele vergelijkingen met voorbeelden uit het verleden 

proberen we enkele van Meuris' bedoelingen te achterhalen.(14) Het verzamelen en vooral tentoonstellen van de 

meest uiteenlopende voorwerpen en items, zit ons letterlijk in het bloed.  Hier verwijzen we niet zozeer naar de 

professionele of geïnstitutionaliseerde vorm van tentoonstellen, maar wel, naar de algemeen menselijke zin voor het 

aanschaffen, ordenen en uiteindelijk 'exposeren' van persoonlijke objecten binnen de private of zelfs de publieke 

ruimte. Dit rangschikken en presenteren gebeurt niet zonder bewuste of onbewuste bedoelingen en is uiteindelijk 

niet waardevrij. Sinds de tweede helft van de 19de eeuw kwam het tentoonstellen in een nooit eerder geziene 

stroomversnelling terecht. In het licht van ontwikkelingen binnen de museale wereld, de opkomst van een fenomeen 

als de wereldtentoonstelling en vooral de aandacht voor de presentatie van goederen binnen een commerciële 

context, evolueerde het tentoonstellen tot een zelfstandige (artistieke)  bedrijvigheid. De aandacht voor het 

tentoonstellen als artistieke activiteit kende haar weerslag binnen de kunstwereld en meer specifiek in diverse 

modernistische stromingen voor de Tweede Wereldoorlog. Alle mogelijke aspecten van de installatie, presentatie en 

communicatie van een tentoonstelling werden bij  kunstenaars verwant aan bewegingen als het Russisch 

Constructivisme, De Stijl, das Bauhaus,etc. uitgewerkt.(15) Deze nieuwe ontwikkelingen binnen het 

tentoonstellingsdesign stonden vaak tegenover de opkomst van de zogenaamde white cube, die uiteindelijk als quasi 

normatief binnen de kunstwereld zou gelden. We verwijzen hier bijvoorbeeld naar markante figuren als El Lissitzky, 

Herbert Bayer of Friedrich Kiesler en vele andere. Vooral tijdens het interbellum werden deze kunstenaars 

uitgenodigd om het ontwerp voor exposities van de meest uiteenlopende voorwerpen en onderwerpen vorm te 

geven. We denken hier aan een reeks informatieve, commerciële of politiekgetinte tentoonstellingen als: de 

Internationale Ausstellung neuer Theater Technik,(Wenen, 1924), en  het Oostenrijks theater segment op de 

‘Exposition Internationale des Arts Décoratifs’ ( Parijs, 1925) beide van Friedrich Kiesler de vermaarde expositie :' 

The Constitutions of the Soviets en 'The Newspaper Transmissions' in het Sovjet paviljoen ( Pressa, Köln, 1928) El 

Lissitzky,  over de Sovjet pers of ‘The Building Workers Unions Exhibition (Berlijn, 1935) van Herbert Bayer, Walter 

Gropius en Laszlo Moholy-Nagy.(16) Deze designers ontwikkelden ook tentoonstellingsinstallaties waarbinnen 

bestaande kunstwerken van andere kunstenaars werden ondergebracht. Een van de meest opvallende voorbeelden 

hiervan was ongetwijfeld ‘Art of this Century ‘ (New York, 1942) van Friedrich Kiesler. De bekende verzamelaarster 

Peggy Guggenheim vroeg Kiesler om haar uitgebreide verzameling sculpturen, schilderijen en ander grafisch werk in 



een grote permanente installatie onder te brengen.(17). Kiesler bedacht een viertal wervelende houten constructies 

waarin vooral de leesbaarheid en de interactiviteit tussen de werken en de bezoeker werden opgevoerd. In wezen liet 

de ontwerper/curator Kiesler de werken van zijn collega kunstenaars versmelten met zijn uitermate dynamische 

installatie. Maar vanaf de jaren '60 van vorige eeuw veranderde de positie van menig kunstenaar  ten opzichte van 

diverse aspecten van het tentoonstellen. Kunstenaars wensten steeds vaker de controle op de presentatie, 

communicatie en uiteindelijk de betekenisvorming van hun werk zo lang mogelijk te behouden. Hierbij bestond een 

groot deel van hun kunstpraktijk uit analyses op een kunstwereld die ze in een bredere maatschappelijke en 

theoretische context situeerden. Dit ging vaak gepaard met een esthetisch onderzoek naar de ideologische, 

economische, politieke e.a. dimensies van de typische kunstinstellingen en hun tentoonstellingen. Al deze houdingen 

bleken moeilijk verenigbaar met enkele van de vooroorlogse presentatievormen. Ten slotte veranderde hun 

groeiende aandacht voor de relatie van een kunstwerk tot de ruimte en de omringende context niet enkel hun 

verhouding tot de kunstinstelling en haar curator of tentoonstellingsdesigner, het vormde een van de aanleidingen 

voor de ontwikkeling van een nieuw medium: namelijk de installatie.  Deze ontwikkeling werd verder in de hand 

gewerkt door een reeks tentoonstellingen en opdrachten waarbij kunstenaars uitgenodigd werden om nieuwe 

werken voor een bepaalde ruimte en of thematische tentoonstelling te bedenken. Regelmatig mocht de uitgenodigde 

kunstenaar ook de specifieke locatie en installatie van zijn werk bepalen binnen de tentoonstelling of instelling. De 

rol van de kunstenaar evolueerde aldus van eerder een maker van objecten, naar een betekenisproducent, een 

criticus en zelfs een curator. Het was immers de kunstenaar zelf die een nieuw werk bedacht, het selecteerde 'voor' en 

installeerde 'in' een tentoonstelling en er in vele gevallen ook een begeleidende tekst over schreef of de verdere 

communicatie en representatie van het werk, voor zijn rekening nam. (18)  Diverse kunstenaars eigenden zich nu 

institutionele posities van de kunstwereld toe, die oorspronkelijk voorbehouden waren aan musea, universiteiten, 

galeries en andere instellingen en hun personeel. De installatie als autonome kunstvorm blijkt in de eerste plaats 

doordrongen van een uitgesproken ruimtelijk karakter:  '...the material support of the medium of the installation is 

space itself..' waarin de bezoeker kan rondlopen en deel uitmaken van het werk: the installation transforms the 

empty, neutral public space into an individual artwork(19)Groys p 60) In dit nieuwe klimaat hoeft het niet te 

verwonderen dat zowel kunstenaars als organisatoren  afzagen van een, los van de kunstenaar bedachte, en al te 

dominante tentoonstellingsarchitectuur en haar impact op de gegeven ruimte en de aanwezige kunstwerken. Op vlak 

van de tentoonstellingspresentatie kozen uiteindelijk alle betrokken partijen voor de meer 'neutraal geachte 

expositievorm' van de white cube en haar afgeleide manifestaties. Meuris vatte het toegangsgedeelte van Research 

Building op als een visuele synopsis van de inhoud van de eigenlijke tentoonstelling en zijn artistieke opzet.  

Aan de hand van een reeks visuele, tekstuele en architecturale elementen, gecombineerd met het tonen van een 

aantal Afrikaanse beelden, vat hij feitelijk diverse aspecten van zijn project samen voor de toeschouwer. 

In die zin toont hij gelijkenissen met de methodologie ontwikkelt door iemand als de Duitse kunstenaar en designer 

Herbert Bayer(1900-1985). Bayer ontwierp voor bijna al zijn expositiedesigns een soort van inleidende 

toegangsconstructie waarmee hij visueel het thema van het project in een gecomprimeerde vorm aan de bezoeker 

communiceerde. (p  308) We verwijzen hier bijvoorbeeld naar: Bauhaus (New York, 1938), Road to Victory (New 



York, 1942), Airways to Peace ( New York, 1943), Modern Art in Advertising' (Chicago, 1945) of 50 Years Bauhaus 

(Stuttgart, 1968). 

Een tweede interessante vergelijking situeert zich op het vlak van de relatie tussen de vorm/presentatie van de 

tentoonstelling en de eigenlijke bedoelde inhoud van het project. In tentoonstellingen als 'Airways to Peace'(New 

York, 1943) vormde de presentatie een vormelijke vertaling van de bedoelde inhoud, een communicatie techniek die 

we bijvoorbeeld ook in de baanbrekende tentoonstelling:' The Constitutions of the Soviets en 'The Newspaper 

Transmissions' in het Sovjet paviljoen ( Pressa, Köln, 1928) of 'het Sovjet paviljoen bij  'Le 13e Salon International de 

L'aviation' (Parijs, 1932) , beide van de hand van El Lissitzky, terugvinden. Zowel bij Lissitzky als bij Bayer stond een 

zo duidelijk mogelijke communicatie van de inhoud voorop, beide ontwerpers gebruikten daarvoor alle denkbare 

technieken. Maar uit de verschillende reacties en recensies op de Knokke -Heist tentoonstelling, bleek dit niet het 

geval bij Meuris' Research Building. (20 ) Meer zelfs, de eigenlijke bedoelingen van de kunstenaar bleven voor velen 

onduidelijk of zelfs onbesproken. We argumenteren dat er voor de 'moeilijke communicatie' over het project twee 

hoofdredenen zijn.  De eerste reden ligt bij de inhoudelijk, onduidelijke, tegenstrijdige of zelfs onjuiste externe 

communicatie naar het publiek en de pers toe. In tegenstelling tot zijn illustere voorgangers, had Meuris niet de 

controle over de volledige communicatie rond het project en dit leidde tot een reeks vermijdbare controverses. We 

komen hier later in de tekst op terug. De tweede reden schuilt binnen de gelaagde en complexe opzet inherent aan 

Research Building' die daardoor tot verwarring zou leiden. We zagen reeds dat de kunstenaar bewust zijn expositie 

design in de architectuur van het gebouw liet opgaan, waarbij het onderscheid tussen een 'installatie' als kunstwerk 

en zijn  tentoonstellingsdesign verdween. Verder nam dit design zowel de vorm als de functies van een museum of 

onderzoekscentrum aan, ook dit leidde tot een vervagen tussen bepaalde grenzen, met name tussen de organiserende 

instelling, het CC Scharpoord en de geëxposeerde onderzoeksinstelling: Research Building.  Ten slotte formuleerde 

Meuris een reeks kritische bedenkingen ondermeer rond de verzameling Schelfhout, die hij op een visuele manier 

over de tentoonstelling verspreide, en dit vanaf de toegang en doorheen de ganse installatie. Al deze elementen 

bemoeilijkten een onmiddellijke en eenduidige lectuur van het werk. Op het niveau van de algemeen plastische 

opzet, de visuele presentatie van de tentoonstelling zie ik enige verwantschap met Kieslers reeds vernoemde Art of 

This Century uit 1942.  Net zoals Kiesler incorporeert Meuris de tentoongestelde objecten in een grotere 

tentoonstellingsarchitectuur die de aanwezige vaste infrastructuur van het gebouw grotendeels of volledig beslaat.  

Een prachtige constructie die ook zonder deze objecten autonoom als een kunstwerk zou kunnen functioneren. Ook 

hier kan men parallellen met Kiesler trekken. (21)  Maar net zoals bij de ontwerpen van Bayer of Lissitzky moest het 

design bij Kiesler in eerste instantie voor een verhoogde communicatie van het thema of van de werken zorgen. 

In Research Building zien we dat Meuris’ centrale thema’s op het niveau van de institutionele, organisatorische of 

linguïstische analyse liggen, de eigenlijke tentoonstelling van Afrikaanse voorwerpen vormt hierbij slechts een van de 

vele bouwstenen of argumenten voor de ontwikkeling van deze kritische discours. In die zin is Meuris’ Research 

Building ook ergens een kunst van haar eeuw: een analyse van de wisselende posities, evoluerende architecturale 

vertalingen, etc. 

 



Communicatie 

Concluderend, stellen we dat zowel het onderwerp als de context van de tentoonstelling ‘Research Building’, het 

analyseren, conserveren, exposeren van en communiceren over (kunst) voorwerpen zelf is, en dit in al hun 

institutionele geledingen en vertalingen. ‘Research Building’ functioneert als een zoeken onderzoeksmachine, die nu 

eens metaforisch, poëtisch, kritisch, theoretisch of gevoelsmatig functioneert. De Schelfhout verzameling vormt 

hierin een interessant vertrekpunt voor Meuris en hij benadert ze op een kritische manier, maar het is niet het 

onderwerp van deze expositie.De collectie Congolese beelden wordt door Meuris in een bewust opzichtig design in 

beeld gebracht en ontdaan van elke referentie. Ze wordt gepresenteerd als een bijna eindeloze stroom van beelden, 

die volkomen met elkaar inwisselbaar blijken en functioneren als decoratieve 'etnische objecten' zoals men in menig 

burgerinterieur aantreft. De ‘Congo collectie’ verleent door haar aanwezigheid en gebrek aan authenticiteit niet enkel 

een studieonderwerp voor de ‘Research Building’, het geeft haar ook een deel waarachtigheid. Het is enkel spijtig dat 

de kunstenaar geen inbreng had in de zogenaamd externe communicatie over zijn project. In de flyers, persberichten 

of teksten op de website werd te weinig of onduidelijk informatie gegeven over de echte intenties van de kunstenaar. 

Uiteindelijk deed dit afbreuk aan een bijzonder interessante opzet. Immers, deze tentoonstellingsinstallatie doet 

tegelijk dienst als 'museum', met een 'echte' collectie voorwerpen. Meuris werkt met het beeld van een bezoeker die 

op onderzoek uitgestuurd wordt doorheen een labyrintische tentoonstellingsinstallatie, opgevat als een museum, en 

met als doel een ervaren en een analyse van beide. 

 

Michel Dewilde, Gent, 9 januari 2011. 

 

1. CC Scharpoord organiseerde van 31 oktober 2010 tot 16 januari de tentoonstelling met als titel: 
‘Congo Collectie’, Privéverzameling in een imaginair museum van Wesley Meuris 
In de flyer lezen we dat: de Vriendenkring Oud-Kolonialen Knokke-Heist en het CC Scharpoord de collectie Schelfhout presenteren, 
een verzameling van Congolese sculpturen en maskers. Meuris gaf de naam Research Building aan zijn ‘museum’(installatie), iets 
wat niet vermeld werd op de flyer of andere media bestemd voor de externe communicatie. 
2 Deze tentoonstelling werd negatief beoordeeld door een deel van de gespecialiseerde pers:  De verzameling Schelfhout zou 
hoofdzakelijk uit vervalsingen of kopieën van bekende Afrikaanse kunstwerken bestaan en de organisatoren die op de hoogte waren 
van dit probleem, verzuimden om dit, aldus de critici; te communiceren aan het publiek. 
In diverse persrecensies en reacties van de organisatoren spitste het debat rond zich volledig toe op de 'echtheid' van de geëxposeerde 
Congolese stukken en de rol van het Cultuurcentrum Scharpoord op het vlak van de communicatie rond de authenticiteit van deze 
stukken. Uit verschillende gesprekken bleek dat zowel de kunstenaar Wesley Meuris als het Cultuurcentrum op de hoogte waren van 
dit aspect bij de aanvang van het project.Vreemd genoeg, gaan alle teksten, recensies of reacties voorbij aan de eigenlijke bedoelingen 
van Wesley Meuris en dat blijkt een gemiste kans. De vragen rond de authenticiteit van de getoonde Afrikaanse stukken of onze 
verhouding tot Congo, vormden slechts een aanleiding voor Meuris. (We verwijzen hier o.a. naar de artikelen verschenen in Knack 
van Piet Swimberghe, op 9 november, 15 & 18 november 2010, en in De Morgen op 15 november 2010, etc ) Uiteindelijk reageerde 
CC Scharpoord, bij monde van curator Christophe De Jaegher en diverse bestuursleden, met een tekst waaruit ‘blijkt’ dat: 'de 
tentoonstelling zelf een kritiek inhoudt over het verzamelen van Afrikaanse kunst.' Een reactie die voor de pers als weinig 
geloofwaardig overkwam.  
3. Tijdens de opening stond ik naast een groepje bezoekers die vooral de: ‘…smaakvolle inrichting van het CC Scharpoord geslaagd 
vonden…’. Verder vertelden ze dat: ‘ ze niet wisten dat het CC zulk een mooi interieurdesign had en dat dit in schril contrast stond 
met de gevel van het CC,…’. 
4. We verwijzen hier bv. naar : Giebelhausen, Michaela: The archiecture of the museum, p 3 -12, Manchester, 2003 
5. Een bijzondere aandacht voor de zichtbaarheid of het 'in beeld brengen' heeft Meuris ook in andere werken toegepast, we denken 
hier specifiek aan zijn kooisculpturen. 
6 Deze stelling is uiteraard niet algemeen geldig voor alle tentoonstellingsvormen, 



zo liggen o.a. de relaties met de omringende ruimte, de verhouding tot de bezoeker, volkomen anders bij een videotentoonstelling 
waarbij de video’s apart van elkaar opgesteld worden in ‘black boxes’.  
7 Cohen, Arthus : Herbert Bayer, p 363, Washington, 1984 
8 Museumscript: Verschillende auteurs zoals Carol Duncan, Eilean Hooper of Julia Noordegraaf gebruiken de term ' script', 
afkomstig uit de filmwereld, 
om naar het bezoekersritueel (Duncan), de museumpresentatie (Noordegraaf), de relatie tussen de bezoeker (subject) en het 
kunstvoorwerp(object) of de volledige museumpresentatie(Noordegraaf) te verwijzen.  
 Zie bv. : Duncan, Carol; Civilizing Rituals, inside public art museums, p.7-20, London, 1995, Hooper, Eilean; Museums and the 
interpretation of visual culture, London, 
2000. 
9 We verwijzen hier o.a. naar het hybride museumscript zoals beschreven door: Noordegraaf, Julia, Strategies of Display, p.196-243, 
Rotterdam, 2004 
10 Groys, Boris; Multiple Authorship, in, Art Power, p.94, Cambridge, 2008 
11 Wesley Meuris in gesprek met Michel Dewilde, december 2010 
12 Zie bv.: Klonk, Charlotte, Spaces of experience, p.137-150, New Haven, 2009 
13 Klonk, Charlotte: op.cit.p. 189-211  
14.de Oliveira, Nicolas, Oxley, Nicola, Petry Michael: Installation Art, p 11-13, London, 1994 
15 Een gedegen historische analyse van de rijke geschiedenis van het expositie-design valt uiteraard buiten het opzet van deze tekst. 
We verwijzen de lzer bv. naar : Staniszewski, Mary, Anne: The  Power of Display, p 2-70, Massachusetts, 1998  
16 Zie bijvoorbeeld: Dorner, Alexander, The way beyond ’Art’, New York, 1947 
of : Cohen, Arthur, Herbert Bayer, The Complete works, New York, 1984 
17 Goodman, Cynthia, in Kiesler, Frederick, p 62-67, New York, 1989 
18 Staniszewski, Anne, Mary: op.cit., p 269 
19 Groys, Boris, in : The Art Biennial as a Global Phenomenon, p 60, Rotterdam, 2009 
20 We verwijzen hier naar voetnoot n°2 
21 Goodman, Cynthia : op.cit., p.67-69 
 


