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Niet op de openbare weg gooien.

Deelnemende kunstenaars:

Curatoren: Annemie Van Laethem  |  Erik Croux

Openingsuren: zaterdag - zondag 11u00 - 18u00 - groepen op afspraak +32 (0)496 76 48 08
vanlaethem@telenet.be  |  www.forumtri.be

Atousa Bandeh | Melanie Bonajo | Persijn Broersen & Margit Lukács | Ergin Cavusoglu | Tony Cragg 
David Czupryn | Ella De Burca | Paul Drissen | Nick  Ervinck | Elias Ghekiere | Gluklya | Hetty Huisman 
Nikita Kadan | Ola Lanko | Oleg Matrokhin | Hilde Overbergh | Hyesoo Park | Stefan Peters 
Miguel Angel Rios | Stéphanie Saadé | Lydia Schouten | Hanne Van Dyck | Stephen Willats | Gaston Wuestenbergs

De boemerang als een swingende metafoor voor de relaties tussen kunst, kunstenaar en kunstbelever.

Is het de kunstenaar die met zijn werk een boemerang naar de toeschouwer werpt?
Gooit het kunstwerk — eenmaal geworden en geworpen — zijn brutale bestaan in het gezicht van de maker?
Slingert de beschouwer zijn of haar vragen naar het kunstobject?

Of is het dit allemaal — en veel meer? Een universum van acties en reacties: verwarrend, waanzinnig, verlichtend, kippenvellerig en 
irritant, nihilistisch en allesomvattend, doodstil en oorverdovend?

Feit is dat de curatoren zichzelf afvroegen of, en zo ja, met welke vraag ze na acht zomerexpo's in Kasteel Oud-Rekem zouden terugkeren. 
Zo slaat de titel daarmee evenzeer op de totale tentoonstelling, als op de kunstenaars en op de mogelijkheid van kunst in onze tijd. 
En op de bezoeker die voortdurend op zijn hoede mag zijn. 
Ontwijken of openstaan, raken of geraakt worden, dat is hier de vraag. 
Samen met ontelbare "andere vragen" die als boemerangs door de ruimtes suizen.

Govert Derix


