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PERSBERICHT 
Vier nieuwe tentoonstellingen in de BPS22  

20.02 > 23.05.2021 
___ 

Terwijl musea hun deuren geleidelijk aan terug openen, werkt de 
BPS22 aan een resoluut voluntaristisch programma. Zo zijn er vier 
nieuwe tentoonstellingen, waaronder de eerste overzichts-
tentoonstelling in België van de Britse feministische kunstenares 
Margaret Harrison, met de titel Danser sur les missiles (Dansend op 
raketten). 

DANSER SUR LES MISSILES 
Margaret HARRISON 
 
Na een eerste belangrijke retrospectieve in 49 Nord 6 Est - FRAC Lorraine, in 
Metz (2019), wordt het werk van Margaret Harrison voor het eerst in België 
gepresenteerd in de BPS22. Deze bevlogen kunstenares bekleedt een 
invloedrijke rol in de feministische kunstbeweging in Groot-Brittannië en 
bezint al meer dan 50 jaar over de begrippen sociale klasse en sekse. De 
tentoonstelling Danser sur les missiles werd gerealiseerd door Fanny Gonella, 
directeur van het FRAC Lorraine. Ze belicht de diversiteit van de praktijk 
(installaties, schilderijen, tekeningen en teksten) van deze kunstenares 
waarbij de visuele aspecten worden bekritiseerd die de vertegenwoordiging 
van de vrouw in de maatschappij bepalen. 
 
Margaret Harrison (1940, Yorkshire - Engeland) drukt haar kunst en activisme op dezelfde 
manier uit en probeert het structurele geweld dat zich manifesteert in de professionele en 
huiselijke sfeer, maar ook in de kunstgeschiedenis en de populaire cultuur, zichtbaar te 
maken. De afgelopen vijftig jaar heeft ze de kloof tussen gender en sociale klassen 
resoluut overbrugd door het lichaam van de man te vervrouwelijken, de machtsstructuren 
van de maatschappij en de media om te draaien waarbij ze tegelijkertijd groteske 
benaderingen als overdrijving, parodie en subversie heeft toegepast.  
 
Haar tekeningen van superhelden op hoge hakken of het portret van Playboy-oprichter 
Hugh Hefner als Bunny Boy was de aanleiding om na een dag haar eerste tentoonstelling 
in Londen in 1971 te sluiten. Hierop begon Harrison aan een reflectie, die gedurende haar 
hele carrière loopt, over de werkomstandigheden van de arbeidersklasse op het Engelse 
platteland en in de Verenigde Staten, waar de kunstenares vandaan komt. Met aandacht 
voor de economische en sociale ontwikkelingen in deze regio's heeft Margaret Harrison op 
basis van sociologische studies verschillende werkinstrumenten in het leven geroepen. In 
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de jaren tachtig nam ze ook deel aan de vele demonstraties tegen de komst van 
kernraketten in Engeland.   
 
De ongeveer veertig werken in deze solotentoonstelling van Margaret Harrison getuigen 
van het voortdurende engagement van een kunstenares die haar kunst al bijna vijftig jaar 
inzet voor een oprecht politiek activisme. Haar werk, dat lange tijd vertrouwelijk is gebleven, 
krijgt nu nieuwe internationale erkenning en sluit aan bij het huidige kritische discours over 
gender en seksuele identiteit, waarbij zij ons uitnodigt om verder te gaan dan de binaire 
benadering van seksuele geaardheid. 
 

GELIJKTIJDIGE TENTOONSTELLINGEN 
RUPTZ (1975 – 1978) 
 
De groep Ruptz werd eind jaren zeventig in Namen opgericht door Marc Borgers en Jean-
Louis Sbille en werd kort nadien versterkt door Anne Frère. De groep beleefde een even 
intens als vluchtig bestaan. In iets meer dan twee jaar tijd realiseerde deze groep een reeks 
artistieke interventies op een kruising van totaal nieuwe praktijken in die tijd: videokunst, 
performance, body art, veelzijdige fotografie, publicaties van kunstenaars, sociologische 
kunst, en zelfs de esthetiek van de communicatie. Denk bijvoorbeeld aan het noteren van 
het tijdstip van een dag, het onderwerpen van het lichaam aan geluidsversterking, het 
uitvoeren van sociologische identiteitsonderzoeken, het redigeren van publicaties, enz. 
Later verhuisde de groep naar Brussel en publiceerde tien uitgaven van het nu 
legendarische tijdschrift Soldes. Fins de Séries wordt beschouwd als het Belgische 
equivalent van het Franse collectief Bazooka.   
 
Vanwege een radicalisme dat uniek was in België en soms sterk leek op dat van 
kunstenaars Dan Graham of Vito Acconci, werden de interventies die onder de naam Ruptz 
werden uitgevoerd door hun auteurs ervaren als een vitale noodzaak. De weerklank die ze 
daarbij konden ondervinden of wat ze hierdoor konden teweegbrengen, was van geen 
belang. Uitgaande van de veronderstelling dat "het verleden niet langer moet deelnemen", 
hechtten deze kunstenaars geen belang aan het bewaren van tastbare sporen van hun 
acties of documenten. Het is nog maar enkele jaren geleden dat de BPS22 de 
overblijfselen van deze acties kon vinden: voorbereidende schetsen, foto's, enz. verzameld 
in aluminium kaders, volgens de werkwijze van de conceptuele kunst van deze periode. De 
tentoonstelling toont deze werken voor het eerst en laat ons toe om het belang van dit 
unieke collectief in het Belgische panorama opnieuw te evalueren.    
 

Perftoran 

 Petr DAVYDTCHENKO 
 

Petr Davydchenko (1986) werd geboren in Arzamas-16, een geïsoleerde militaire stad in 
Rusland. Hij groeide op in Sint-Petersburg, waar hij het geweld van extreemrechtse 
groeperingen aantrof. Daarna verhuisde hij naar Europa en begon daar een radicale 
artistieke stijl te ontwikkelen. Gedurende twee jaar leefde hij op een bijzonder dieet van 
zelf geplukt fruit en groenten, en dieren die het leven lieten in het verkeer. Deze levensstijl 
was voor hem een daad van verzet tegen de economie van het exces, een utopisch 
alternatief voor de industriële overproductie. Een deel van dit werk werd gepresenteerd op 
BPS22, tijdens de groepstentoonstelling Us or Chaos. 
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Bij het uitbreken van de pandemie vroeg Davydchenko zich af welke rol een kunstenaar in 
deze omstandigheden zou kunnen spelen. Daarop besloot hij al zijn energie en creativiteit 
te steken in het vinden van een vaccin tegen COVID. Hij omringt zich met wetenschappers, 
leest talrijke medische rapporten, transformeert de tentoonstellingsruimte van het Palazzo 
Lucarini Centro per l'Arte in Trevi (Italië) in een medisch laboratorium en geeft zich volledig 
over aan deze nieuwe utopie. Hij belooft de gratis verspreiding van zijn uiteindelijke vaccin 
en neemt vooral alle gevolgen van zijn zoektocht op zich: juridische procedures voor de 
illegale uitoefening van de geneeskunde, diverse pressiemiddelen, censuur op de sociale 
netwerken, enz. Dit utopisch onderzoek zal in de BPS22 worden tentoongesteld.  

Merci Facteur ! Mail Art #2 

Eric Adam en Bernard Boigelot 
 
Merci Facteur ! (Bedandke Posbode!!), het tweede deel van de reeks tentoonstellingen 
gewijd aan de postkunst, richt zich ditmaal op de uitwisselingen van Eric Adam (Rocourt, 
1963) en Bernard Boigelot (Namen, 1953). Deze twee kunstenaars hadden en hebben 
nog steeds een vruchtbare briefwisseling. Als micro-uitgever heeft Eric Adam ook relaties 
onderhouden met andere auteurs, waarbij hij de literaire en beeldende correspondentie 
waarvan zijn archief getuigt, heeft verveelvoudigd. Bernard Boigelot was dan weer 
voorstander van sterke persoonlijke relaties met zijn correspondenten. Zo heeft hij een 
opmerkelijke verzameling zendingen opgebouwd die net zo veel proefwerken van de 
postinstelling zijn en die de bijzonderheden van het medium, alsook een constante humor 
en bijtende ironie aan het licht brengen. 

____ 

BPS22 
Musée d'art de la Province de Hainaut  

Bd Solvay, 22 
B-6000 Charleroi 
T : +32(0)71 27 29 71 - E : info@bps22.be 
W : www.bps22.be 

Het museum is geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 18u. Gesloten op maandag, op 24.12, 25.12, 31.12, 
01.01 

TENTOONSTELLINGEN : 20.02 > 23.05.2021 

PERSBEZOEK OP AFSPRAAK: DONDERDAG 18.02 of VRIJDAG 19.02.2021 
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