
LEUVEN ● Van Shrigleys werk kwam
onlangs een bloemlezing uit. Zelf
wilde de kunstenaar het boek
What the Hell Are You Doing?
noemen, maar de uitgever dwong
hem om daar The Essential David
Shrigley aan toe te voegen. Het
Leuvense Museum M toont van
hem momenteel een selectie
tekeningen, animatiefilms en
recent sculpturaal werk.

De wereld die David
Shrigley (1968) creë-
ert in zijn werk is
grimmig en donker,
maar ook absurd,
humo ristisch en
naïef. In 2006 bracht
hij de ‘spoken words’
plaat Shrigley Forced
To Speak With Others
uit. In het nummer
‘Don’ts’ zegt hij:

“Don’t stick your hand in the blender/
Don’t use the hairdryer while you’re in
the bath/ Unplug the electric saw before
you try to fix it”. Dat nummer typeert
hem: de humor, de gruwel en het kinder-
lijke plezier dat hij schept in het maken
van dingen.

Het eerste wat opvalt in M wanneer je
de tentoonstelling binnenwandelt, is
een grote wand, volgeplakt met bijna
700 zwart-wittekeningen in typische
Shrigley-stijl. Dat wil zeggen: technisch
gezien niet briljant, maar wel erg her-
kenbaar. Ze doen eerder amateuristisch
aan en dat gevoel versterkt Shrigley nog
door er in drukletters tekst bij te plaat-
sen die soms met opzet fout geschreven
of doorstreept is. 

Als kind maakte Shrigley extreem
gewelddadige tekeningen. Hij was geob-
sedeerd door executies en dan vooral
door de guillotine. Ook nu nog ogen zijn
tekeningen vaak macaber. Zijn gitzwar-
te, soms morbide humor doen gniffelen
en huiveren tegelijk. Zo hangt er een
tekening van een zielige hond met de
tekst erboven: ‘Does the old dog displea-
se you? I can take him outside and kill

him if you wish’. Maar even vaak zijn de
tekeningen kinderlijk naïef en daardoor
erg mooi. Zo zijn dinosaurussen een
motief in zijn tekenwerk. Op een teke-

ning van een dinosaurus schreef
Shrigley onderaan: ‘I miss the dinosaurs’. 

Tegenover de veelheid van de tekenin-
gen aan de muur, heeft Shrigley ook een
minimale muurschildering gemaakt in

M. Een nieuw werk, speciaal voor het
museum, maar als je niet goed oplet, kijk
je gewoon over. Voor Black Doth schilder-
de Shrigley midden op de witte muur een
zwart cirkeltje dat niet perfect rond is.

Snel en lekker stout

Een nieuwe sculptuur die in M te zien
is, heet ‘Swords and Daggers’. Shrigley
goot zwaarden en dolken uit brons en
hing ze in een cirkel op tegen de muur. In
de zaal blijft een klein jongetje gebiolo-
geerd naar het werk kijken. “Mama, da’s
cool hé”, zegt hij. De jongen kan wegdro-
men bij de gedachte aan stoere ridders
en piraten.

Ook Shrigleys andere sculpturen 
roepen verhalen op. ‘Boots’ bestaat uit

een rij grote, zwarte, blinkende laarzen.
Sommige zijn hoog, andere laag, met een
scherpe of ronde punt. Ze lijken wegge-
plukt uit een sprookje, zij het dan een
grimmig sprookje. ‘Intestines’ is iets gru-
welijker: in zwarte, blinkende keramiek
maakte Shrigley menselijke ingewan-
den. Even macaber is zijn reeks opgezette
dieren. ‘Ostrich’ is een opgezette struis-
vogel zonder hoofd. In die serie maakte
Shrigley ook een opgezette kat die op
haar achterste poten staat en als een
betoger een bordje draagt met daarop:
‘I’m not dead’. Jammer dat die in Leuven
niet te zien is.

M toont ook nog vier animatiefilmpjes
van de kunstenaar. Alle vier zijn ze even
eenvoudig als goed bedacht. Het mooist
is Light Switch, waarin een hand aarze-

lend naar de lichtschakelaar gaat en het
licht aan- en uitdoet. Eerst twijfelend en
traag, alsof hij weet dat het niet mag. Dan
sneller en lekker stout. Animatiefilms
maken doet Shrigley graag, omdat hij er
een verhaal in kan stoppen. Narrativiteit,
dat is voor hem de essentie van al zijn
werk. En op die manier creëert hij een
heel eigen wereld van kinderlijke wreed-
heid en verwondering, van dood en hila-
riteit. 

De expo in Leuven is dus intrigerend,
maar helaas niet zo groot. Net wanneer je
helemaal ondergedompeld bent in het
bijzondere universum van Shrigley, is
het helaas al afgelopen.

‘David Shrigley’, tot 20 maart in Museum M, 

Meer info: www.mleuven.be
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Britse kunstenaar DAVID SHRIGLEY creëert morbide sprookjeswereld in Leuvens M

Museum vol grimmige grappen
De naam David Shrigley mag
dan misschien niet zo bekend
in de oren klinken, de kans dat
u al werk van deze Britse
kunstenaar zag, is niet gering.
Hij maakte de videoclips voor
‘Good Song’ van Blur en
‘Agnes, Queen of Sorrow’ van
Bonnie Prince Billy. Ook zijn
tekeningen, die verschijnen in
boekjes en op gadgets en T-
shirts, zijn heel populair bij
een groot publiek.
DOOR JOZEFIEN VAN BEEK

BRUSSEL ● Het RITS, het departe ment
voor film, tv, radio en theater van de
Erasmushogeschool Brussel, gaat een
nieuwe film- en televisiestudio bouwen
op de campus langs het kanaal in
Anderlecht. En dat is vreemd, want de
school koesterde jarenlang het plan een
nieuwe studio onder te brengen in de
oude Leonidas fabriek aan de Papenvest
in het centrum van Brussel. 

“Die piste is nu definitief verlaten”, zegt
Jan Verbeeck van het departement
Infrastructuur van de Erasmushoge -
school. “Het gebouw was niet stabiel. En
het bedrag voor een ingrijpende verbou-
wing lag te hoog. Daarom heeft de raad
van bestuur nu officieel beslist binnen de
bestaande gebouwen in Anderlecht een
nieuwe studio te vestigen. Dat is wel
betaalbaar. Binnen twee à drie jaar zou-
den we erin moeten kunnen.” Verbeeck
geeft toe dat de aankoop van de
Leonidasfabriek “een foute keuze” was.
“We zullen het gebouw dan ook verko-
pen. Het is jammer dat we al behoorlijk
wat geld in de fabriek hebben geïnves-
teerd, maar verkopen is onze enige
optie.” 

De filmopleiding van het RITS beschikt
nu over twee studio’s op de gerenoveerde

campus in de Dansaertstraat en gebruikt
ook Studio Sonart in Sint-Pieters-Woluwe.
Daar trekken ze binnen twee à drie jaar
echter uit. Verbeeck: “De studio is in heel
slechte staat. Bovendien zijn we geen
eigenaar. We betalen huur aan het
gemeenschapsonderwijs. De technische
studio in Anderlecht moet ook een stuk
groter worden. Hij zal binnen de bestaan-
de gebouwen komen, op de plaats waar
nu onze ruime refter gelegen is.” 

Dat het RITS opnieuw in de campus in
Anderlecht zal investeren, is opmerkelijk.
Bij de opening van de campus Dansaert
klonk het nog dat de Erasmushogeschool
zoveel mogelijk departementen naar het
centrum van Brussel zou halen. “De cam-
pus in Anderlecht is interessanter en suc-
cesvoller dan we toen dachten”, zegt
Verbeeck. “De buurt heeft wel een slechte
naam, maar dat gaat vooral om de achter-
liggende straten. Onze studenten hoeven
niet door de Kuregemwijk om de school
te bereiken. Bovendien ziet de toekomst
van de buurt rond het kanaal er rooskleu-
rig uit. De nieuwe initiatieven schieten
hier als paddenstoelen uit de grond.” 

Er is nog geen architect of aannemer
voor de nieuwe studio aangesteld. 

(ST) 

RITS bouwt nieuwe studio in Anderlecht

Als kind maakt Shrigley
extreem gewelddadige
tekeningen. Hij was
geobsedeerd door
executies en de guillotine
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■ De zwart-wittekeningen zijn technisch gezien niet briljant, maar wel herkenbaar. Door te werken met drukletters versterkt Shrigley het amateuristische effect.

BRUSSEL ● De Limburgse
Reconversie maatschappij heeft
Willy Van de Poel aangesteld als
nieuwe CEO bij Uitgeverij Clavis.
Hij volgt Philippe Werck op aan
het hoofd van de kinderboeken-
uitgeverij. Die kwam vorige week
in de vuurlinie na een stortvloed
aan klachten van auteurs en illus-
tratoren over laattijdige betalin-
gen en achterstallige royalty’s. 

DOOR DIRK LEYMAN

Uitgeverij Clavis mag dan wel trots de slo-
gan ‘Wij maken kinderdromen waar’ als
motto voeren, voor nogal wat auteurs werd
de samenwerking met de Hasseltse kinder-
boekengigant een regelrechte nachtmer-
rie. Het was de Nederlandse kinderboeken-
schrijfster Rian Visser die vorige week klok-
kenluider was. Op haar blog sneed ze met
veel zin voor detail de belabberde beta-
lingspolicy van Clavis aan. Heel wat kinder-
boeken- en jeugdschrijvers, vertalers en
illustratoren kwamen vervolgens uit de
kast met hun soms al jaren aanslepende
betalingsperikelen, vaak voor aanzienlijke
sommen (DM 26/2). Directeur Philippe

Werck ontkende niet dat er achterstallige
betalingen bestonden, maar voerde liqui-
diteitsproblemen aan “als gevolg van de
snelle groei van het bedrijf”.

De Limburgse Reconversie maat schappij
(LRM), die in 2007 nog 250.000 euro ter
beschikking stelde van Clavis, heeft geen
vrede genomen met die uitleg. De minder-

heidsaandeelhouder gelastte niet enkel
een intern onderzoek, maar riep ook de
Raad van Bestuur in allerijl samen. “Op de
Raad van Bestuur deden we het voorstel om
een nieuwe CEO aan te stellen, in overleg
met de familie Werck. En dat is aanvaard”,
zegt woordvoerder Jeffrey Alenus van LRM. 

De nieuwe topman van Clavis wordt
ondernemer Willy Vanden Poel, ooit
oprichter en voormalige CEO van Radson

Alutherm. Hij was sinds februari 2010 al
waarnemer voor de LRM in de Raad van
Bestuur en fungeerde eerder als crisisma-
nager bij diverse bedrijven. Zijn hoofdtaak
wordt “de huidige situatie in kaart bren-
gen”. Alenus: “We vertrouwen erop dat hij
de problemen op korte termijn kan recht-
zetten. En daarom wilden wij doortastend
optreden, ook al zijn we maar minder-
heidsaandeelhouder.” Philippe Werck blijft
aan de slag bij Clavis, hij wordt er nu crea-
tief directeur. Dat vindt de LRM niet onlo-
gisch: “Op het creatieve beleid is niets aan te
merken. Wat goed is, moet goed blijven.”

Bij de Vlaamse Auteursvereniging wordt
opgetogen gereageerd over de snelle inter-
ventie. “De nieuwe CEO verzekerde me dat
de problemen rond achterstallige royalty’s
snel en in alle openheid zullen worden aan-
gepakt”, zegt ondervoorzitter Koen
Stassijns. “We hebben er goede hoop op dat
de gedupeerde auteurs nu spoedig hun
geld zullen zien.” 

Door de Clavisperikelen kondigen
Boek.be en de Vlaamse Uitgevers vereni -
ging ook een ombudsman aan voor het
boekenvak, een soort ‘ontmijner’ en opstel-
ler van een deontologische code. Een naam
voor de ombudsman is nog niet geweten.

Nieuwe topman bij Clavis na klachten over wanbetaling

VLAAMSE 
AUTEURSVERENIGING:

Wij hebben er goede
hoop op dat de
gedupeerde auteurs
nu vlug hun geld zien
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Knip de bon uit en ga ermee
naar uw krantenwinkel
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Verzamel de bonnen en stuur ze terug naar De Morgen, PB 2000,
1730 Asse. Actie geldig in België zolang de voorraad strekt.

Dvd’s te kort?
Bestel ze na via www.persgroep.be/persverkoper 
of bel 02/454.25.83.

The Cove

�

> Afhalen kan tot 26 februari

maar 

¤18

Met uw ontvangen afhaalbonkunt u tot 26 februari 
de volledige collectie ‘Spraakmakende documentaires’
in één keer afhalen bij een Standaard Boekhandel in 
uw buurt. U betaalt maar 18 euro (9+1 gratis).

De lijst van boekenhandels vindt u op 
www.standaardboek.com.

Elke zaterdag bij De Morgen voor maar ¤2

documentaires
Spraakmakende

maar 

¤2
per dvd

The Cove  – Deliver Us From Evil – Super Size Me – Grizzly Man – One Day in September – Man on Wire  – 11/9
– Food Inc. – March of the Penguins – Bowling for Columbine

10 spraakmakende documentaires, elke zaterdag bij De Morgen

Alle info & trailers vindt u op www.demorgen.be/documentaires

Nu zaterdag
Deliver Us From Evil

Oscarnominatie ‘Beste documentaire 2007’

Over een periode van twintig jaar vergreep de Californische priester Oliver O’Grady zich aan
tientallen kinderen. Hij was zo verantwoordelijk voor één van de meest ontstellende pedofi-
liezaken uit de kerkgeschiedenis. In deze documentaire laat filmmaakster Amy Berg niet al-
leen enkele van zijn slachtoffers aan het woord, ook de veroordeelde priester zelf vertelt over
zijn daden. Schokkend is dat hij de ernst van zijn misdrijven nog steeds niet beseft. In de jaren
negentig werd hij tot veertien jaar cel veroordeeld, maar na zeven jaar vrijgelaten. Nadien emi-
greerde hij naar Ierland.

Deliver Us From Evil brengt niet alleen de getuigenissen van slachtoffers en dader, de docu-
mentaire vraagt zich ook af hoe het komt dat priesters jarenlang hun gang konden gaan.

2

Bericht aan de abonnees

Bericht aan de persverkoper:

Stephen Kings ‘The Stand’
wordt verfilmd
BRUSSEL ● Een van Stephen Kings dikste
boeken, The Stand, wordt opnieuw ver-
filmd. CBS Films, dat de rechten heeft op
het boek, kondigde namelijk aan te gaan
samenwerken met Warner Brothers om
het 1.100 pagina’s tellende boek te verfil-
men. Het werk aan de verfilming begint
binnenkort al: de komende weken worden
diverse schrijvers en regisseurs onder de
arm genomen om aan het scenario te sleu-
telen en er eventueel meerdere films van te
maken. 

In The Stand wordt de wereldbevolking
uitgeroeid door een genetisch gemanipu-
leerd griepvirus: Captain Trips. Slechts een
paar honderd individuen overleven het, en
zij hebben allemaal dezelfde dromen.
Eerder al werd dit verhaal tot een miniserie
van zes uur omgezet, met Gary Sinise,
Molly Ringwald en Rob Lowe in de hoofd-
rollen. Enkele jaren geleden zou er al een
nieuwe verfilming komen van het boek,
maar dat gebeurde uiteindelijk niet. (DL)

MAMAC Luik toont in ‘Jardin d’hiver’ werk uit Bonnefantenmuseum en vice versa

Vergane glorie schittert weer
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■ Het Luikse MAMAC pakt uit met werk van Marcel Broodthaers (boven en midden) en
met de iglo’s van Mario Merz.

LUIK ● Dat prachtige maar
vervallen MAMAC (Musée d’Art
Moderne et d’Art
Contemporain) speelt ook net
de hoofdrol in deze
tentoonstelling. 

“Het was een oude droom van me
om met dit gebouw iets te doen”,
zegt Alexander van Grevenstein.
“Luik heeft het museum inderdaad
verwaarloosd, maar het blijft prach-
tig. Dat soort architectuur vind je
niet in Nederland. Ik heb gepro-
beerd om een tentoonstelling te
maken die het gebouw tot zijn recht
laat komen. In Parijs heb je het
Grand en Petit Palais. Wel, dit is het
Tout Petit Palais.”

Het majestueuze gebouw met koe-
pels en afgeronde ramen – intussen
vergane glorie – doet inderdaad den-
ken aan Parijs. Zelfs op een druileri-
ge winterdag is de sfeer bijzonder.
Het is gelegen in Parc de la Boverie,
langs de oever van de Maas. De site
en het museum werden ontworpen
naar aanleiding van de wereldten-
toonstelling van 1905 en zullen de
komende jaren volledig worden
gerenoveerd. ‘Jardin d’hiver’ is dus
een van de laatste expo’s die wordt
gehouden in het MAMAC.

“Ik ben een beetje een romanticus”,
legt van Grevenstein uit. “Vandaar
mijn fascinatie voor het museum.
Toen het gebouwd werd, was er geen
artificieel licht, alleen daglicht, dat
dankzij de serre-architectuur over-
vloedig binnenvalt. In de winter sloot
het museum rond vier uur, want in
het donker kun je geen sculpturen of
schilderijen meer zien. Dat idee wilde
ik omkeren: ik heb veel films en
video’s geselecteerd, want die lichten
op in het donker. ‘Jardin d’hiver’
wordt dus net bijzonder als het
begint te schemeren.”

Apolitieke tentoonstelling

Zo is er een selectie te zien van de
mooie Super-8-filmpjes die de Zwitser
Roman Signer maakte tussen 1975 en
1989. Ze zijn tegelijk absurd en poë-
tisch. De geluidloze filmpjes zijn regi-
straties van acties die hij zelf
‘Kurzzeitskulptur’ noemt. In ‘Ballon
mit Eimer’ hangt een rode ballon vast
aan een blikje water met een gat in.
Wanneer er genoeg water uit het blik-
je is weggesijpeld, stijgt de ballon
traag op in de staalblauwe hemel. In
‘Mütze mit Rakete’ staat hij in de

sneeuw met een muts over zijn hele
gezicht. Naast hem ontsteekt iemand
een vuurpijl. Wanneer die omhoog
schiet, vliegt de muts mee de lucht in.
Ook de animatiefilm van Paul Chan,
die hij maakte voor de Biënnale van
Venetië, komt goed tot zijn recht.
‘Sade for Sade’s Sake’ wordt geprojec-
teerd op de monumentale ramen van
het museum.

Verder zijn er drie indrukwekkende
iglo’s te zien van Mario Merz, de meest
bekende vertegenwoordiger van de
Arte Povera. Van Grevenstein koos ook
werk van Sol LeWitt en Marcel
Broodthaers. “Inhoudelijk is er een
constante in mijn selectie”, zegt hij.
“In tijden waarin we veel over politiek
en cultuurbeleid praten – in
Nederland wil de PVV alle cultuur
schrappen, in België krijgen ze maar
geen regering gevormd – wilde ik een
apolitieke tentoonstelling maken.
Het uitgangspunt is puur humanis-
tisch.”

‘Jardin d’hiver’, tot 27 februari in MAMAC,

Luik. Meer info: www.bonnefanten.nl of

www.mamac.be

In twee tentoonstellingen, ‘Jardin d’hiver’ en ‘Winter -
tuin’, respectievelijk in Luik en in Maastricht, wisselen
twee musea hun collecties uit. Voor ‘Jardin d’hiver’
selecteerde Alexander van Grevenstein, directeur van 
het Bonne fanten museum, enkele hoogtepunten om 
in het MAMAC te tonen.  
DOOR JOZEFIEN VAN BEEK

ALEXANDER 
VAN GREVENSTEIN
(BONNEFANTEN
MAASTRICHT):

Door de vele films
en video’s wordt
‘Jardin d’hiver’ 
pas bijzonder als
het begint te
schemeren

Op 17 maart opent in het
Bonnefantenmuseum ‘Wintertuin’,
de ‘tegenexpositie’ waarin de col-
lectie klassiek modernen uit Luik te
zien is. Met werk van onder meer
Monet, Ensor, Gauguin en
Kokoschka. ‘De collectie van
MAMAC is niet bekend’, zegt van
Grevenstein, ‘maar hij is van hoge
kwaliteit. Nu zullen de werken voor
het eerst te zien zijn in optimale
omstandigheden. Hopelijk kunnen
we zo aantonen hoe belangrijk de
collectie is.’ (JVB)

‘Wintertuin’ in
Bonnefanten

BRUSSEL ● Eric Schmidt, bestuursvoor-
zitter van Google, is van plan een boek
te schrijven. Uitgeverijen kunnen bie-
den op de uitgeefrechten. De veiling
sluit dinsdag, zo melden diverse Ameri -
kaanse media. Schmidt zal in zijn boek
onder andere terugblikken op het suc-
ces van Google. Om de beste uitgever te
kiezen is er een veiling uitgeschreven.
Schmidt zegt dat vooral promotie
belangrijk voor hem is; geld heeft hij
genoeg. 

Co-auteur is Jared Cohen, waarmee
Schmidt eerder The Digital Disrup tion
schreef. Het nieuw te schrijven boek
heeft  ook al een titel: Empire of the
Mind: The Dawn of the Techno-Political
Age. Het boek zal niet alleen over
Google handelen, maar ook over tech-
nologie binnen de politiek. (DL)

Google-CEO Schmidt
broedt op boek

‘Music Hall legt beslag 
op inkomsten Kursaal’
BRUSSEL ● De Music Hall Group, die ver-
wikkeld zit in een rechtszaak met het
Kursaal van Oostende, heeft derdenbe-
slag laten leggen op de inkomsten van
het Kursaal. Dat maakte het Oostendse
gemeenteraadslid Jean-Marie Dedecker
bekend naar aanleiding van het ontslag
van Peter Hoogland als afgevaardigd
bestuurder van de NV Exploitatie Kursaal
Oostende. “Hoogland moest opstappen
omdat een zondebok werd gezocht voor
het wanbeleid”, zegt Dedecker.

Na de renovatie van het Kursaal in 2004
werd met de Music Hall Group een over-
eenkomst gesloten voor het organiseren
van optredens. In 2005 werd die overeen-
komst door het Kursaal opgezegd. Music
Hall Group stapte naar de rechter en
eiste een schadevergoeding van 22 mil-
joen euro. Die rechtszaak loopt nog
steeds.
“Dit betekent dat de inkomsten van
ticketverkoop bij Sherpa.be nu naar
Music Hall Group gaan”, aldus nog
Dedecker. (BELGA)


