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ROND DE PUT
Antwerpse avant-garde ten Noorden van het Zuid.

Met acties & interventies van Vaast Colson, Nico Dockx, F.L.U.T., Carina Gosselé, Gerard Herman, Peter Lemmens, Michèle Matyn, 

Philip Metten, Kris Kimpe, Warre Mulder, Tom Poelmans, Dennis Tyfus, Bart Van Dijck, Ward Van Grimbergen & Benjamin Verdonck op 

uitnodiging van Christine Clinckx, Johan Pas & Kris Van Dessel. 

Zaterdag 13 en zondag 14 oktober 2012, 14 tot 18 uur. 

De Ekerse putten zijn kunstmatige vijvers, gelegen in het midden van de Antwerpse haven, tussen Antwerpen en 

Ekeren. Kunstenaars Christine Clinckx en Kris Van Dessel en curator Johan Pas, die allen wonen te Ekeren, nodigden 

een tiental Antwerpse kunstenaars uit om dit paradoxale paradijs samen met hen gedurende één weekeinde via 

kortstondige projecten en acties artistiek te activeren.                                                                                              

Meer informatie via: http://www.ccekeren.be/programma/6301/antwerpse-avant-garde-ten-noorden-

van-het-zuid-/rond-de-put

http://www.ccekeren.be/programma/6301/antwerpse-avant-garde-ten-noorden-van-het-zuid-/rond-de-put
http://www.ccekeren.be/programma/6301/antwerpse-avant-garde-ten-noorden-van-het-zuid-/rond-de-put
http://www.ccekeren.be/programma/6301/antwerpse-avant-garde-ten-noorden-van-het-zuid-/rond-de-put
http://www.ccekeren.be/programma/6301/antwerpse-avant-garde-ten-noorden-van-het-zuid-/rond-de-put


Zangvogels & voetangels

De 'Ekerse Putten' hebben iets van een no-mans land. Absurd gelegen in het midden van de Antwerpse haven, 

tussen Antwerpen en Ekeren, ontsnapt deze plek aan een precieze definitie. Ze bezit immers nogal wat paradoxale 

eigenschappen. Deze bizarre site heeft haar roots in de industriële revolutie, maar is vandaag een stukje 

'restnatuur', pal temidden van een wereldhaven. 

Het is een groene oase vol leven, maar op een kunstmatige wijze ontstaan en in stand gehouden. Ze omvat royale 

waterpartijen die niet alleen een biotoop zijn voor paling, snoeken, baarsen en eenden, maar ook voor sportduikers. 

De enthousiaste kikvorsmannen lieten in de loop van de tijd zoveel 'objecten' en 'kunstwerken' op de bodem 

achter, dat er sinds kort een officiële 'stop' bestaat voor het plaatsen van kunstwerken in de putten.

De idyllische locatie heeft echter ook een 'nasty side'. Er gaan al lang geruchten over verdronken zwemmers, 

verrast door het ijskoude water in de steile, diepe putten. Enkele jaren geleden werd het vijverwater extreem 

toxisch bevonden door een woekerende giftige variant van blauwalgen. Op een hete zomerdag baart deze prachtige 

plek bovendien tonnen frustratie. Het is immers een 'recreatiedomein' zonder recreatiemogelijkheden: zwemmen, 

barbecueën en kamperen zijn er strikt verboden. Patrouillerende agenten slingeren overtreders zonder pardon op 

de bon. 

Kortom, dit is een paradijs met zangvogels én met voetangels. En ideaal voor een tijdelijke bezetting door 

kunstenaars. Ekeren, waar het domein Muisbroek aan grenst, heeft trouwens al lang een band met Antwerpse 

kunstenaars. In 1627 kocht Rubens er het Hof van Ursel als buitenverblijf. In de vroege jaren 20 opereerde het 

dadaïstische avant-garde-magazine Ca Ira! vanuit Ekeren. In 1953 vond in een Ekerse villa een roemruchte 'garden 

party' plaats waar de experimentelen en de traditionelen van het literaire tijdschrift De Tafelronde met elkaar in de 

clinch gingen (de experimentelen wonnen.)

Kunstenaars Christine Clinckx en Kris Van Dessel en ikzelf wonen in Ekeren en hebben, net als alle Ekerenaars, een 

'band' met de putten. We nodigden een tiental Antwerpse kunstenaars uit om zich eveneens te laten inspireren / 

irriteren door de tegenstrijdigheden van deze kunstmatig-natuurlijke restruimte. De meeste uitgenodigde 

kunstenaars zijn goed vertrouwd met de geplogenheden van galerie- en museumtentoonstellingen ('het Zuid'). Ten 

noorden van de binnenstad krijgen ze te maken met enigszins andere condities. Dat biedt soms onverwachte 

mogelijkheden. Dit is dan ook geen conventionele 'openluchttentoonstelling'. De bodem van de grote put bevat 

reeds meer dan voldoende beeldhouwwerken. 

Rond de Put wil deze schemerzone gedurende één weekeinde artistiek activeren via acties en interventies. 

Kortstondige projecten en performances zullen fungeren als prikken in dit paradoxale paradijs. Niets meer, maar 

ook niets minder.  

Johan Pas- kunsthistoricus en curator, Ekeren, maart/september 2012   



Artistieke acties 
en interventies 



Peter Lemmens, ‘nonpoint source’

In de aanloop naar 'Rond de put', is kunstenaar Peter Lemmens druk doende met het filteren van Ekers putwater. 

Het gefilterde water zal hij in bakken van flesjes van 25 cl als sculptuur rond de putten installeren. Als bezoeker 

mag je een flesje nemen en opdrinken- datgene wat ons daar samenbrengt, zal aldus verspreid worden in het 

publiek. 

Peter Lemmens (1975, Antwerpen) studeerde aan het HISK en Sint-Lucasinstituut te Antwerpen. Zijn werk is een 

onderzoek in verschuivingen: overgangen of grenzen waarbij iets in iets anders verandert. Deze overgang kan plots 

zijn, chaotisch,  verborgen in detail, onvoorspelbaar,... maar altijd kan het gezien worden als referentie naar de 

hedendaagse conditie van informatieverwerking en -distributie. 

www.diversions.be

http://www.diversions.be/
http://www.diversions.be/


F.L.U.T., 'Kitsch against the rain'

Rufus Michielsen (1982, Antwerpen) en Harry Heirmans (1956, Mortsel) zijn beeldende kunstenaars en de drijvende 

kracht achter F.L.U.T., een perfo-music-gig  project waarbij ze als muzikaal duo spontane composities ten berde 

brengen, ondersteund door aangedreven mechanisch instrumentarium. Omdat ze er van uitgaan dat het zal 

regenen bouwen ze voor 'Rond de put' een 'shelter against the rain' van waaronder ze zullen performen.

www.hyhs.be/FLUT/FLUT.html

http://www.hyhs.be/FLUT/FLUT.html
http://www.hyhs.be/FLUT/FLUT.html


Kris Van Dessel, 'Claim'

Kris Van Dessel claimt een punt, tussen de twee putten in: N51°17.072 E004°24.243

Kris Van Dessel (1967, Ekeren, woont en werkt te Antwerpen) is gefascineerd door de schaal en proproties van het 

territorium waarin wij mensen bestaan en hoe we ons in deze ruimte bewegen. Hij gebruikt onder andere 

materialen als ruimte en tijd, lucht en licht om via de meest eenvoudig mogelijke acties de meest universele, 

ongrijpbare ideeën te testen. Hij is een verzamelaar van acties en reacties, een infiltrant die door zijn bevragende 

methodes niet enkel de dingen die we als vanzelfsprekend aannemen in vraag stelt, maar ook hoe we ook de 

hedendaagse kunst min of meer voor als vanzelfsprekend beschouwen.

www.krisvandessel.be

http://www.krisvandessel.be
http://www.krisvandessel.be


Gerard Herman, 

De roerdomp (Botaurus stellaris) is een reigerachtige (familie Ardeidae) die door zijn perfecte bruine schutkleur in 

het rietland niet opvalt. Deze vogel is een uiterst schaarse broedvogel in België. Een vliegende roerdomp trekt zijn 

nek in naar zijn romp, net zo als de blauwe reiger dat doet. De roerdomp wordt soms ook 'rietreiger' genoemd. Op 

de grond houdt de roerdomp zich meestal op in het riet waar hij zoekt naar amfibieën en vissen. Als hij zich bespied 

waant, blijft hij roerloos staan met de snavel recht naar boven wijzend. Op deze manier is hij nagenoeg onzichtbaar 

tussen het riet. Het dier vertoont de meeste activiteit rond zonsopkomst en -ondergang. Het geluid dat de 

roerdomp maakt kan nog het best worden vergeleken

met het slaan op een holle boomstam. Het is een laag dreunend geluid. Hij maakt echter weer een ander geluid om 

vrouwtjes te lokken, zijn geluid is dan juist hoog en scherp. Vroeger dacht men soms dat de roep

van de vogel het geluid van de duivel was. De soort staat ook op de Vlaamse rode lijst als ernstig bedreigd. Er 

broedde daar in de periode 1994-2005 hoogstens 13 paar, en dan met name in het vijvergebied van

Midden-Limburg, waaronder De Maten in Genk. Zelf zag Gerard Herman de roerdomp een enkele maal opduiken in 

de Ekerse Putten. Bewijzen daarvan heeft hij niet. Je moet het maar geloven.

Gerard Herman (1989, Gent) is een kunstenaar die woont en werkt in Antwerpen en in alle mediavormen thuis is. 

Hij tekent en schildert, geeft boeken uit (meestal in eigen beheer), treedt op als performer, maakt muziek en heeft 

op de onafhankelijke Antwerpse radio ‘Radio Centraal’ zijn eigen wekelijks programma ‘De vogelen des velds’, een 

injectie natuurstudies en tuinbouwen. 

www.gerardherman.be

http://www.gerardherman.be
http://www.gerardherman.be


Christine Clinckx,  'Thoughts / Waves / Energy / Light', videoprojectie 

Christine Clinckx filmde de aan 'Rond de put' participerende kunstenaars toen ze voor het eerst samen de Putten 

van Ekeren bezochten. Ze gebruikt de kerktoren van Ekeren- een spirituele zendmast- als tijdelijke drager van deze 

beelden. De projectie suggereert het moment net voor de creatie in de hersenen van de kunstenaar. Omdat 

gedachten nooit scherpe beelden bevatten, koos de kunstenares voor onscherpe beelden die zich door middel van 

licht als energiegolven manifesteren. De film heeft geen begin en geen einde. Alles is verbonden met elkaar. 

In haar werk gebruikt Christine Clinckx (1969, Merksem, woont en werkt te Ekeren)

niet alleen de media waarmee zij en haar generatie werden opgevoed (audio en video), de thema's ervan zijn ook 

nauw verbonden met de problematiek van het opgroeien in een complexe, hedendaagse wereld. Ze wil aantonen 

dat de essentie van het volwassen worden zich openbaart in de ontdekking dat de sociale realiteit vaak sterk 

verschilt met de aantrekkelijke idealen van tijdens onze jeugd. In feite bekijken die mensen die zich intensief 

engageren in de maatschappij, zoals Christine Clinckx dat doet, fenomenen als oorlog, milieurampen, agressie, 

geweld en racisme als louter bijkomende uitdrukkingen van het menselijk falen, symptomen van een ontaarde 

wereld. 

www.clinckx.net

http://www.clinckx.net/
http://www.clinckx.net/


Bart Van Dijck, ‘Hanske Knap’

Bart Van Dijck baseert zich op een traditie van de polderdorpen, Hanske Knap. Deze folklore is grotendeels verloren 

gegaan. Toch zijn er nog enkele groepjes in Zandvliet en Berendrecht die ze in leven houden.  ‘Hanske Knap’ is een 

soort dier, een haas, gemaakt van een oude klomp bedekt met pels. Het Hanske wordt gebruikt als 

muziekinstrument om liederen te begeleiden. Op verloren maandag gaan groepjes gekleed in boerenoutfit met pels 

of lompen al zingend van deur tot deur met hun 'hanskes' om te bedelen. Vroeger namen ze een kruiwagen mee 

om hun gebedelde waren, zoals aardappelen, varkenskoppen of ajuinen te vervoeren. Tegenwoordig geven de 

mensen meestal geld dat dikwijls in het eerstvolgende café wordt geconsumeerd. Traditioneel werden de mensen 

die te weinig gaven gebeten door het Hanske. Van Dijck zal voor 'Rond de put' met twee collega knappers op een 

zelfgemaakt vlot op de putten rondvaren met deze 'Hanskes'. Al roeiend, zingend, knappend en drinkend bedelen 

ze om aalmoezen.

Bart Van Dijck (1974, Antwerpen) volgde opleidingen vrije grafiek, beeldhouwen, film en video aan de Academie 

voor Schone Kunsten Antwerpen en IKA Mechelen.  Zijn eclectisch oeuvre bestaat uit video's, tekeningen, 

sculpturen, installaties en documentaires. Zijn bijna antropologische interesse in zowel de Belgische als de 

Arabische volkstradities en subculturen staan centraal in de meeste van zijn werken. Op deze manier onderzoekt hij 

wat de identiteit van een volk zou kunnen zijn.

www.bartvandijck.be

http://www.bartvandijck.be
http://www.bartvandijck.be


Carina Gosselé , 'Qarina(h)'

 

 Carina Gosselé liet zich inspireren door de atmosfeer van het domein rond de putten, dat als een “Tuin van Eden” 

is. Ze plaatst een tent, als beschutplaats of buitenverblijf waar alle andere gevallen vrouwelijke demonen (Succubi) 

welkom zijn. Qarina(h) “bezet” de 'Tuin van Eden' en verleidt de bezoekers door ze in haar tent te lokken. Wanneer 

haar gasten binnentreden probeert ze zo lang mogelijk hun aandacht “vast” te houden. Via opdrachten wordt je 

uitgenodigd om een verbinding aan te gaan met haar of met de andere bezoekers, wanneer die weggaan komt ze 

opnieuw haar tent uit om andere passanten naar binnen te lokken. Een nors klinkende goddelijke stem die uit een 

nabijgelegen vuilnisbak opklinkt blijft zijn territorium verdedigen en geeft haar steeds opnieuw het bevel om "zijn" 

tuin te verlaten. De stem wordt meestal genegeerd, maar soms toont ze minachtend haar wrevel en gaat ze de 

confrontatie aan.

Gosselé (1963, Bornem) woont en werkt in Antwerpen. Ze studeerde af aan de Koninklijke Academie voor Schone 

Kunsten te Antwerpen en aan het Hoger Instituut voor Schone Kunsten te Antwerpen. Gedurende drie jaar woonde 

en werkte zij in New York.  Sinds 1998 combineert ze installaties, videoperformances en life performances. Ze 

bewerkt specifieke onderwerpen, deze worden geanalyseerd en nauwkeurig gereconstrueerd. Voor de toeschouwer 

is dit als het ware een ontmoeting met de gecodeerde en visuele bewerking van haar innerlijke wereld. Een nieuwe 

realiteit ontstaat.

http://carinagossele.weebly.com

http://carinagossele.weebly.com
http://carinagossele.weebly.com


Michèle Matyn, 'Pali'

Michèle Matyn wil met haar interventie inspelen op de ambivalente sfeer en reputatie van de putten. De 

kunstenares liet zich inspireren door een aloude traditie uit Azië, waarbij men bij het bouwen van een nieuw huis 

'beschermers' maakt. Deze moeten de kwade geesten afschrikken en de goede uitnodigen. 

Het medium van Michèle Matyn (1978, Antwerpen) is fotografie. Ze gebruikt het om het onbekende, het vreemde 

te ontmoeten.  De fotografie is sinds haar ontstaan ingezet om de werkelijkheid te objectiveren, op een afstand te 

plaatsen, als 'het andere'. Wat als we die scheiding opheffen en het onbekende uitnodigen om zichzelf kenbaar te 

maken in een beeld? Voor Michèle Matyn dient menig fotografieproject als een vrijgeleide om avontuurlijke reizen 

te maken en op de meest desolate plekken in extreme omstandigheden rond te zwerven. De gevoeligheid voor 

plaats of locatie die haar oeuvre kenmerkt, reflecteert zich ook in de installaties en performances waar haar 

beelden uiteindelijk een plaats vinden. 

M.M. reisde o.a door Canada, Ijsland, Zweden, Oost-Europa, U.S.A, Ierland en Azië. Ze stelde tentoon in binnen-en 

buitenland en won de eerste Canvascollectie in 2008. Ze is actief in verschillende kunstenaarscollectieven zoals 

Cakehouse en Bissy Bunder, waarmee ze performances, films en tentoonstellingen produceert. 

www.basealphagallery.com

http://www.basealphagallery.com
http://www.basealphagallery.com


Warre Mulder, ‘Posigeist’

Warre Mulder maakt voor 'Rond de put' een 

sculptuur die doet denken aan een exotische 

bloem of plant. Door de keuze van kleur en 

materiaal (het werk is uitgevoerd in 

polyester, pigmenten en polyestergiethars) 

wil de kunstenaar het object een gevoel van 

'echtheid' geven. Op die manier wil hij de 

sculptuur aansluiting laten vinden bij 

alledaagse of gekende dingen, waartoe 

trouwens ook (voor sommigen) de traditie 

van de beeldhouwkunst behoort. Het werk 

laat zich door de toeschouwer bekijken als 

een tot dan toe onbekende plant, 

bijvoorbeeld in een botanische tuin: half 

bekend, half nieuw en opvallend. Mulder ziet 

zijn werk niet als een poging tot vernieuwing 

of cynische bevraging van de kunst. In 

tegenstelling tot de voortdurende hang naar 

vernieuwing binnen de kunstwereld, stelt de 

kunstenaar voor om te verzamelen wat voor 

ons mensen (of voor ons als individu) echt 

waardevol of belangrijk is en blijft.

Als een herinnering aan een plaats waar je nooit bent geweest. Zo voelt het om in het werk van Warre Mulder 

(1984, Antwerpen) te vertoeven. Wat je ziet, lijkt vertrouwd in zijn onmiddellijke aanwezigheid. Maar tegelijkertijd 

behoudt het een weerbarstige vreemdheid die de blik van het zoekende oog weerstaat. Warre Mulder studeerde 

schilderkunst aan Sint Lucas Antwerpen (2004- 2008) en maakt installaties, video’s, sculpturen en tekeningen. 

www.warremulder.com

http://www.warremulder.com
http://www.warremulder.com


Dennis Tyfus, ‘MSS MEESTERD’

Dennis Tyfus presenteert voor "Rond de put" het zevende nummer van zijn maandelijks tijdschrift MSS MEESTERD. 

Dit tijdschrift documenteert Dennis Tyfus' activiteiten en algemene veranderingen of onbelangrijke gebeurtenissen 

(die) langs de neus (hun) weg (vinden).

In dit nummer vind u naast de gebruikelijke recente tekeningen enkele posters en flyers van Nico Dockx uit 1992, de 

eerste aan punk geliëerde beelden die DT opmerkte en vervolgens ontvreemde om na 20 jaar in MSS MEESTERD te 

publiceren..

Verder maakte DT rond de zelfde jaren voor het eerst kennis met een ontluikend meisjeslichaam in het groene loof 

rond de Ekerse putten, hiervan is heelaas geen "tastbaar" materiaal meer van te vinden, dit tijdschrift had er dus 

helemaal anders kunnen uit zien.

Een artistieke duizendpoot met een 'do-it-yourself-philosophy' voor wie de wereld één grote speeltuin lijkt: welkom 

in het universum van Dennis Tyfus (1979, Antwerpen) waar extremen elkaar ontmoeten. Hij maakt drukke, 

onrustige tekeningen, kleurrijke collages en is daarnaast ook actief als onder andere muzikant, magazine-maker en 

radiopresentator. Onder het door hem opgerichte label Ultra Eczema brengt hij publicaties en lp's uit van zichzelf 

en bevriende kunstenaars en muzikanten. Zijn werk was te zien in ondermeer Deitch Projects (New York), Haus der 

Kulturen der Welt (Berlijn), Bozar (Brussel) en B-Part (Waregem). 

http://ultraeczema.com

http://ultraeczema.com
http://ultraeczema.com


Ward Van Grimbergen, 

Nogal wat kunstenaars leggen een bepaalde terughoudendheid of zelfs onwil aan de dag als het erop aankomt, hun 

werk voor de kijker te verduidelijken. Meestal is dat niet meer dan een soort bescheidenheid, gecombineerd met 

een voorzichtig afwachten. De kijker is immers gauw geneigd om aan het woord van de kunstenaar een groot 

gewicht toe te kennen, en de kunstenaar weet dat. In plaats van zich uit te spreken verkiest hij dat de kijker zelf 

over het werk nadenkt en met eigen interpretaties komt, die hem soms onverwachte nieuwe inzichten kunnen 

opleveren. Maar er bestaat ook een ander soort kunstenaars dat oprecht niet in staat is iets zinnigs over het werk 

mee te delen. Ze willen er wel over praten, graag zelfs, maar krijgen niet onder woorden gebracht wat hen bij het 

maken door het hoofd spookte. Meestal gaan deze kunstenaars heel spontaan en intuïtief te werk, zodat ze achteraf 

het creatief proces onmogelijk nog kunnen reconstrueren. Ward Van Grimbergen (1972, Antwerpen) hoort zonder 

enige twijfel tot deze laatste categorie (tekst naar Paul Ilegems). 



Nico Dockx, Kris Kimpe & Philip Metten,

Nico Dockx (Antwerpen, 15/08/1974) 

Kris Kimpe (Antwerpen, 15/10/1963)

Philip Metten (Antwerpen, 08/08/1977)



Vaast Colson & Benjamin Verdonck, 

Benjamin Verdonck (Antwerpen, 1972) is een auteur, beeldend kunstenaar en theatermaker. De politieke context en 

de narrativiteit van de stad en zijn inwoners vormen de basis van zijn werk, zowel in de theaterzaal als in de 

publieke ruimte. Verdonck spreekt zich echter niet uit in schreeuwerige stellingen over de maatschappelijke 

realiteit, maar werkt eerder met raadselachtige beelden en subtiele interventies.

Een geliefkoosd thema binnen het werk van Vaast Colson (Kapellen, 1977) is de vraag naar de rol van de 

kunstenaar. Met zijn performances brengt hij [door zelf aanwezig te zijn] onvermijdelijk zijn persoonlijk leven, zijn 

identiteit binnen in het kunstwerk, zonder te vervallen in anekdotiek. Langs de andere kant is hij voortdurend bezig 

met het creëren van artistieke rollen, personages voor zichzelf. Die rollen zijn echter zelden tragisch of dramatisch, 

waardoor hij mythes creëert die hij tegelijkertijd ondergraaft. Zijn performances of interventies lijken soms nergens 

toe te leiden en ademen zelfs soms verveling uit. De kunstenaar geportretteerd… als mythische antiheld.



Tom Poelmans, ‘Bezint eer ge begint’ 

Tom Poelmans (1984) woont en werkt te Antwerpen. 

www.tompoelmans.be

http://www.tompoelmans.be
http://www.tompoelmans.be


Wegbeschrijving Ekerse Putten

Domein Muisbroek

Muisbroek z/n

2180 Ekeren

Vanuit oa. Antwerpen Centraal (ong. 15 min.) en Brussel (ong. 60 min.) zijn er op geregelde tijdstippen 

rechtstreekse treinen naar Ekeren Station. Vanaf het station kan u bus 730 nemen naar Ekeren Markt. Vandaar is 

het nog een korte wandeling (10 min.) tot aan de voetgangersbrug in de Vier Kerkenstraat, waarlangs u het domein 

kan bereiken. U kan ook wandelen vanaf Ekeren station tot aan de Vier Kerkenstraat (ong. 30 min). 

Komt u met de wagen? Er is parkeergelegenheid aan de voetgangersbrug. 

Klik hier voor een link naar google maps

http://maps.google.be/maps?q=vierkerkenstraat+ekeren&hl=nl&ll=51.282481,4.419036&spn=0.014522,0.038581&sll=51.128995,4.612085&sspn=0.466245,1.234589&hnear=Vier+Kerkenstraat,+Ekeren+2030+Antwerpen,+Vlaams+Gewest&t=m&z=15&iwloc=A
http://maps.google.be/maps?q=vierkerkenstraat+ekeren&hl=nl&ll=51.282481,4.419036&spn=0.014522,0.038581&sll=51.128995,4.612085&sspn=0.466245,1.234589&hnear=Vier+Kerkenstraat,+Ekeren+2030+Antwerpen,+Vlaams+Gewest&t=m&z=15&iwloc=A


Contact:

Voor meer info over dit project, beeldmateriaal, interviewafspraken: 

Julie Rodeyns

T 0473743917

E julie_rodeyns@yahoo.fr


