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Ten geleide

Een tentoonstelling is, zoals zovele dingen, eindig in tijd. Er wordt een vast begin- en 

eindpunt afgesproken, waartussen zich één en ander dient te voltrekken. Na de sluiting 

worden de werken ingepakt, weggeborgen en de laatste doet het licht uit. Wat er te zien 

was, kan met gemak terug worden getoond bij een volgende gelegenheid, misschien 

beter of slechter dan deze keer. Het blijft hetzelfde werk, naar vorm en/of naar geest. De 

tentoonstelling is echter voorbij.

Er wordt dan ook vaak uitgebreid gefotografeerd en gefilmd, en als een catalogus 

mogelijk is, wordt er geïnvesteerd in een gedegen voorwoord of een flitsende typografie, 

keuze naar voorkeur. Allemaal mooie dingen die onze budgettaire reikwijdte helaas te 

buiten gaan; geen catalogus, gedegen noch flitsend, en de foto’s nemen we zelf wel. 

Toch is het belangrijk dat er, ongeacht de mogelijkheden, een blijvende herinnering 

is aan een tentoonstelling die, ook nu, met een zeer beperkt budget moest worden 

gerealiseerd, maar er toch kwam dankzij een sterke collectieve drang om iets te maken 

waarover we tevreden kunnen zijn. Daarom hebben we gekozen voor een elektronische 

publicatie, die ondanks de beperkingen toch een beeld geeft van de tentoonstelling 

‘Albert Grisarstraat 19’.

Jen  Gossé

Vremde, oktober 2002



Laurence Boric



Geen titel|gemengde techniek|gestempelde tekst in nat zand



Geen titel|gemengde techniek|gestempelde tekst in nat zand (detail)



Ainsi font|installatie met draaiende beelden|2002



Ainsi font|installatie met draaiende beelden (detail)|2002



Koen Broucke



De jonggestorvenen|2001



De jonggestorvenen|1995



De jonggestorvenen|1995



De jonggestorvenen|1995



Hans Eneman



“Sous incises” (fragment). Modellen voor een ondergronds monument.|gemengde techniek|2002



“Sous incises” (fragment). Modellen voor een ondergronds monument.|gemengde techniek|2002



“Sous incises” (fragment). Modellen voor een ondergronds monument.|gemengde techniek|2002



Jen Gossé



Stalled, unavailable; 4 (1)|gemengde techniek|papier|2002



Stalled, unavailable; 4 (1, detail)|gemengde techniek|papier|2002



Stalled, unavailable; 4 (3)|gemengde techniek|fotopapier; belicht, niet ontwikkeld|2002



Stalled, unavailable; 4 (3, detail)|gemengde techniek|fotopapier; belicht, niet ontwikkeld|2002



Stalled, unavailable; 4 (3, detail)|gemengde techniek|fotopapier; belicht, niet ontwikkeld|2002



Frie J. Jacobs



Jaar 44, Gedachtenis 1|gemengde techniek op basis van roet op papier|2002



Jaar 44, Gedachtenis 1|gemengde techniek op basis van roet op papier|2002



Jaar 44, Stilleven met textiel en een muziekstandaard|2002



Jaar 44, Stilleven met textiel en een muziekstandaard|2002



Hans Overvliet



Schatkaart Europa / Treasure Map Europe|gemengde techniek|1998



Schatkaart Europa / Treasure Map Europe (detail)|gemengde techniek|1998



Dreams & false alarms #II, dagboekcollages|gemengde techniek|2002



Dreams & false alarms #II, dagboekcollages|gemengde techniek|2002



Jaymes Van Luppen



to carve…a stone|



to carve…a name



to read…a stone



to read…a name



to find…a light|



Kris Van Dessel



TL’s|schilderij|2002 reconstructie|schilderij|2002



TL’s|schilderij|2002



Re:construct (fragment)|gemengde techniek|2002



Re:construct (fragment|gemengde techniek|2002



Re:construct (fragment)|gemengde techniek|2002



doq. V.D.wall.



onderteboven|2001



kleefbeeld (chinoiserie)|2002



suiker mij|2002



Jan Verhaeghe



[codenummer 04]|2002



restricted art zone: silenzio sacro|2002



restricted art zone: silenzio sacro|2002



restricted art zone: silenzio sacro|2002



Colofon

Publicatie, verschenen bij de tentoonstelling ‘Albert Grisarstraat 19’ door 

kunstenaarsinitiatief Het noodzakelijke zwijgen, van 6 tot 27 oktober 2002.

Copyright foto’s: de kunstenaars.

Samenstelling, tekst en vormgeving: Jen Gossé.

Het is uitdrukkelijk toegestaan om deze publicatie in haar geheel te kopiëren en verder 

te verspreiden. Voor het gebruik van delen van de publicatie (foto’s, teksten,...), 

gelieve Het noodzakelijke zwijgen te contacteren.

Kunstenaarsinitiatief Het noodzakelijke zwijgen

Tolstraat 17 bus 2

2000 Antwerpen (België)

website: www.hetei.be

e-mail: hetnoodzakelijkezwijgen@hetei.be


