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PERSBERICHT 
TEEN SPIRIT  
Adolescentie door de ogen van hedendaagse kunst 

12.02 > 22.05.2022 
___ 
 
Van 12 februari tot 22 mei 2022 presenteert de BPS22 Teen Spirit, een 
groepstentoonstelling van dertig internationale kunstenaars rond het thema 
adolescentie. Aan de hand van een veertigtal werken en installaties, waarvan 
de meeste voor het eerst in België te zien zijn, tracht de tentoonstelling de 
impact van het tiener zijn in de expressie van hedendaagse kunstenaars te 
detecteren.  

Adolescentie is een van de steeds terugkerende thema's in de kunst en vooral in de 
hedendaagse fotografie. Naast enkele bekende namen (Mohamed Bourouissa, Larry 
Clark, Nan Goldin) en een grote fotoserie die speciaal voor de tentoonstelling werd 
gemaakt (Vincen Beeckman), Teen Spirit brengt een meerderheid van gevestigde 
kunstenaars en jonge talenten samen via verschillende media aanbieden, zoals 
schilderkunst, video, tekenen, beeldhouwkunst, enz. 

Curator Nancy Casielles stelt vast dat enkele kunstenaars die deel uitmaken van Teen 
Spirit een taal gebruiken die eigen is aan jongeren. De tentoongestelde werken van Eric 
Croes, de Mike Kelley, de Sophie Podolski, Jim Shaw of Emmanuel Van der Auwera 
zijn doordrongen van een tienergeest en halen hun inspiratie uit de esthetische codes van 
de tegencultuur of de populaire tienercultuur.  Een citaat van schilder Thomas Mazzarella, 
te zien inTeen Spirit : " "Als ik naar mijn atelier ga, voel ik me als een tiener die de deur sluit 
met een bordje 'geen toegang'." Ik heb heel persoonlijke dingen te doen. Ik sluit mezelf op 
omdat de buitenwereld stom is, de maatschappij is om zeep, dus ik wil iets anders bieden."  

Andere kunstenaars, zoals Hernan Bas, Charlotte Beaudry, Larry Clark, Nan Goldin of 
Estelle Czernichowski, tonen belangstelling voor de adolescent en nemen het als 
hoofdonderwerp in enkele van hun creaties op. De werken van deze kunstenaars getuigen 
van een sterke esthetische gevoeligheid, een spiegel van de melancholie van de volwassen 
toeschouwer over zijn of haar eigen puberteit. 

Maar als adolescentie invloed heeft op de samenleving, dan heeft de samenleving daar 
natuurlijk ook invloed op. De adolescentie is een kantelpunt in het leven waarin jongeren 
van 10-19 jaar onderworpen zijn aan de normatieve invloed van de maatschappij van 
volwassenen en levenspaden volgen die door hun status als minderjarige worden 
opgelegd.  De weerstand tegen deze invloed en het vermogen om zichzelf onafhankelijk uit 
te drukken zijn uiteraard niet zo sterk afhankelijk van de cultuur en de sociale klasse 
waarin een jongere opgroeit. Neïl Beloufa, Mohamed Bourouissa, Laura Henno, 
Sander Breure & Witte van Hulzen of Teresa Margolles behoren tot deze andere grote 
categorie van geselecteerde kunstenaars die deze banale, harde, soms tragische 
adolescentie onthullen. 
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Om het thema van de adolescentie, dat ver verwijderd is van de clichés van vrijheid en 
totaal genot, verder uit te diepen en om de tentoonstelling in de onmiddellijke omgeving 
van het museum te verankeren, vroeg de BPS22 aan fotograaf Vincen Beeckman zich 
onder te dompelen in de dagelijkse leefwereld van tieners. Sinds begin 2020 werkt hij 
samen met jongeren die een open gesprek in de BPS22 hebben bijgewoond. Hij ging ook 
regelmatig naar het internaat Le Phénix in Marchienne-au-Pont, het jeugdhuis La Broc, 
klassen in het beroepssecundair onderwijs en het skatepark Decathlon in Charleroi. Het 
resultaat is een selectie foto's van hoge gevoeligheid; fragmenten uit het leven van gewone 
tieners die niet vervallen in een miserabel bestaan. 

 

Curator: Nancy Casielles 

 

KUNSTENAARS: Hernan BAS, Charlotte BEAUDRY, Vincen BEECKMAN, Neïl BELOUFA, Joseph 
BEUYS, Mohamed BOUROUISSA, Sander BREURE & Witte VAN HULZEN, BROGNON ROLLIN, Émilie BROUT 
& Maxime MARION, Larry CLARK, Eric CROES, Estelle CZERNICHOWSKI, Daniel FIRMAN, Maen FLORIN, 
Nan GOLDIN, Laura HENNO, Thomas HIRSCHHORN, Mike KELLEY, Mahomi KUNIKATA, Les LEVINE, Félix 
LUQUE SÁNCHEZ & Nicolas TORRES CORREIA, Teresa MARGOLLES, Thomas MAZZARELLA, Johan 
MUYLE, Sophie PODOLSKI, Christoph SCHMIDBERGER, Jim SHAW, Emmanuel VAN DER AUWERA. 
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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 

TENTOONSTELLING : 12.02 > 22.05.2022 

PERSBEZOEK: DONDERDAG 11.02.2021 om 11 uur 
 
 COMMUNICATIE DIENST 

Laure HOUBEN 
T : +32 71 27 29 77  
M : +32 474 91 44 40  
E : laure.houben@bps22.be  
 

PERSCONTACT 
CARACAScom 
T : +32 2 560 21 22  
M. :+32 495 22 07 92 
E : info@caracascom.com 
 


