KRASJ 4
Kunstbiënnale in Ninove
 Tentoonstelling 4 weekends in september
 Zaterdag 8, 15, 22 en 29 september 2018
 Zondag 9, 16, 23 en 30 september 2018
 Open van 13 uur tot 18 uur - gratis toegang

Opening zaterdag 8 september 2018
 Officiële opening om 18 uur in RTT, Graanmarkt 38, 9400
Ninove
 Concert Hans Beckers om 16 uur in RTT
 Alle locaties open van 13 uur tot 18 uur
 RTT locatie blijft open tot 22 uur

KRASJ 4
In tijden die later als vroeger zullen worden aangeduid, is het eenvoudig om meer dan 60 kunstenaars samen
te brengen. Dat was vroeger anders. Het lijkt alsof enige vorm van overzicht zoek is. KRASJ 4 gaat zich onder
meer om die reden intensief met de kijker bezighouden, meer bepaald met zijn/haar fysieke aanwezigheid en
zijn/haar empathisch vermogen. De kunstenaars Rik De Boe, Johan De Wilde en Reinhard Doubrawa stellen
de 4de editie van de kunstbiënnale KRASJ samen.
Het lijkt evident dat als kunstenaars samenstellers van een tentoonstelling worden, zij bij de te nemen
beslissingen uitgaan van hun eigen werk, inzichten en perspectieven. Dat is natuurlijk zo, maar er is meer. Zij
gaan ook op zoek naar wat die inzichten onderling verbindt, hoe dat zich laat vertalen in een tijdelijke
tentoonstelling, hoe die inzichten zich verhouden tot het kunstenaarschap van anderen. Dan gaan zij de stad
verkennen en vallen er woorden als ‘onafhankelijkheid’, ‘passie’, ‘noodzakelijkheid’ en werktitels als ‘stilleven’
en ‘physical dialogue’. Ze stellen elkaar kunstenaars en werken voor en beseffen gaandeweg dat er een niet te
definiëren doorsnede van al die indrukken bestaat waarna één van hen probeert die toch onder woorden te
brengen. U kan dus rustig met ons stellen dat 3 x 60 = 180. Dat zijn 180 individuele relaties tot hedendaagse
kunst, zonder de bezoekers mee te rekenen. Het zou mooi zijn mocht er, los van alle clichés, een tijdelijk maar
oprecht verbond tussen kunstenaar en kijker ontstaan, dat met andere woorden elk werk de verdiende
aandacht krijgt zonder ‘langsloopsituaties’. Daartoe worden de werken op de best mogelijke plaats met de best
mogelijke zorg getoond, zodat de bezoeker als hij/zij dat wil, zich in het werk kan verdiepen het kan herdenken
of herzien. Dat is wat kijken naar kunst tenslotte is, van een prehistorisch paardje over een zelfportret van

Rembrandt tot La Pièce van Ger van Elk
Zoals altijd gaat KRASJ op diverse locaties in Ninove door: in de publieke ruimte, historische gebouwen, een
café… Een voormalig telecommunicatiegebouw (RTT) zal het centrum van deze vierde KRASJ zijn.
Rik De Boe, Johan De Wilde en Reinhard Doubrawa

PS: Het woord KRASJ is een onomatopee uit het plaatselijke dialect en verwijst naar het geluid van een lucifer
die afgestreken wordt.

Plan
Ga aan de hand van het stratenplan op ontdekking doorheen het tentoonstellingsparcours van KRASJ 4.

Deelnemende kunstenaars
And Many More (BE), Philip Aguirre y Otegui (BE), Leyla Aydoslu (BE), Hans Beckers (BE), Thomas Bogaert
(BE), Line Bogaerts (BE), Rudi Bogaerts (BE), Dirk Braeckman (BE), Jonathan Callan (UK), Luc Coeckelberghs
(BE), Marthe Coolens (BE), Wouter Coolens (BE), Joachim Coucke (BE), Jesse Cremers (BE), Werner Cuvelier
(BE), Hans Demeulenaere (BE), Vincent de Roder (NL), Robert Devriendt (BE), Johan De Wit (BE), Helmut Dick
(DE), Rein Dufait (BE), Paul Gees (BE), Frederic Geurts (BE), Manor Grunewald (BE), Susanne Kutter (DE),
Christophe Lezaire (BE), Maik & Dirk Löbbert (DE), Bart Lodewijks (NL), Ariane Loze (BE), Urs Lüthi (CH),
Thomas Min (BE); Rik Moens (BE), Peter Morrens (BE), Marc Nagtzaam (NL), Ohio (Uschi Huber & Jörg Paul
Janka) (DE), Merlyn Paridaen (BE), Emmanuelle Quertain (BE), Rob Scholte (NL), Corinna Schnitt (DE),
Patricia Smith (US), Lore Smolders (BE), Walter Swennen (BE), Denitsa Todorova (BG), Roeland Tweelinckx
(BE), Laura Van (BE), Steffie Van Cauter (BE), Carole Vanderlinden (BE), Kris Van Dessel (BE), Griet Van de
Velde (BE), Hillebrand van Kampen (NL), Herman Van Ingelgem (BE), John Van Oers (BE), Loïc Van Zeebroek
(BE), Hans Verhaegen (BE), Karel Verhoeven (BE), Remi Verstraete (BE), Adriaan Verwée (BE), Co Westerik
(NL), Sarah Westphal (DE), Wim Wauman (BE), John Wood & Paul Harrison (UK).

Met dank aan onze sponsors...

