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“De rol van de kunstenaar is onbestaande zonder publiek, dit geldt voor alle artistieke 
disciplines op nationaal en internationaal niveau. Zoals het kunstwerk onlosmakelijk 
verbonden is met de kunstenaar, beide kunnen niet zonder elkaar”. 

Bij het concept van ONEwork wou ik als beeldend kunstenaar en resident bij NUCLEO, 
een verbinding maken met de andere kunstenaars binnen NUCLEO en de toeschouwer. 
Elke kunstenaar heeft één werk ingediend voor de tentoonstelling in de BLANCO ruimte. 
 
Het idee van ONEwork is ontstaan via het boek N°1: First Works by 362 Artists  
(edited by Francesca Richer & Matthew Rosenzweig and published by D.A.P. 
/Distributed Art Publishers, Inc.). 
In dit meer dan 400 pagina’s tellende boek werd aan hedendaagse internationale 
kunstenaars de vraag gesteld: “What do you consider your first artwork?” 
Beeld en antwoord werd o.a. gegeven door: Marina Abramović, Ghada Amer, Arman, 
John Baldessari, Georg Baselitz, Vanessa Beecroft, Louise Bourgeois, Chris Burden,  
Maurizio Cattelan, Christo & Jean-Claude, Chuck Close, Martin Creed, Richard Deacon, 
Jan Dibbets, Marlene Dumas… Erwin Wurm en van bij ons: Wim Delvoye, Panamarenko 
en Luc Tuymans. 
 
Bij de opzet van ONEwork kwam er een mix van persoonlijkheid, talent, authenticiteit en 
discipline samen, maar het was vooraf koffiedik kijken. Ik had geen enkele verwachting 
en het is zoals met de baseline van de krant De Standaard: “Verwacht het onverwachte”. 
 
Over kunst zijn er ettelijke volumes gepubliceerd gedurende vele decennia. 
Persoonlijk hou ik van de gevatte quote van de Amerikaanse fotograaf Edward Weston:  
 
“Art must have a living quality which relates it to present needs,  
or to future hopes, opens new roads for those ready to travel, those who were ripe but 
needed an awakening shock...”  
 
Inderdaad, kunst beweegt, zet iets in gang, verstilt zelfs. 
 
Vandaag beschikt de kunstenaar over een enorm arsenaal aan materiaal en technieken en 
dit is een ongoing proces. Pessimisten, meer bepaald uit de VS schreeuwen: ‘schilderkunst 
en fotografie zijn dood’, alsof enkel en alleen de hypes het verschil maken. 
 
 



De kunstenaar heeft een enorme vrijheid om te creëren en keuzes te maken 
bij de ontwikkeling van de artistieke projecten, anderzijds is in opdracht werken  
dikwijls gebonden aan restricties. 
 
Met de kunstvormen is het zoals met alle communicatiedragers, gezien en gehoord worden. 
Uitermate belangrijk, zich blootgeven als het ware, “s’exposer, exposure”. Daar is het om te 
doen. Ik zelf hou van de uitdaging om werk tentoon te stellen in een fysieke ruimte, waar het 
menselijk contact tastbaar is en waar een drempel overwonnen moet worden tijdens de 
confrontatie kunstenaar/kunstwerk en toeschouwer. 
 
Daarnaast vindt kunst meer en meer de weg via sociale media en netwerken, zijn er virtuele 
tentoonstellingen en wordt er kunst aangeboden en verkocht via de elektronische snelweg. 
 
De mogelijkheden om gezien en gekocht te worden zijn toegenomen, maar tevens zijn er 
meer spelers op de wereldwijde markt. Kunst is geen primaire behoefte en wordt nog steeds 
onder ‘luxe’ gecatalogeerd. In feite zijn kunstenaars ‘niche spelers’ die iets te tonen of te 
zeggen hebben. Zij produceren wel, maar niet voor de klassieke materiële economische of 
industriële behoeften. 
 
Het artistiek werk van de deelnemende kunstenaars aan ONEwork geeft slechts een 
gelimiteerd overzicht van elk individu, misschien zijn er werken bij elkaar gebracht die 
minder goed matchen, maar de waarneming is ten eerste globaal en vervolgens nader te 
bekijken met de focus op elk werk afzonderlijk. Juist door het feit dat er geen thema was en 
de beperking van één werk, heb ik kunnen vaststellen dat er ‘nog twijfels’ waren welk werk 
bepaalde kunstenaars zouden presenteren.  
 
Graag sluit ik af met de volgende zin : “It’s in the limitation that we can see the master”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Locatie, Paddenhoek 12, 9000 Gent 
Vanaf zaterdag 18 juli tot en met zondag 26 juli 2015 
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ONEwork, curated by Free Pectoor, visual artist 


