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MANIFESTA 9 OPENT IN WATERSCHEI, GENK, BELGIË  
 

 

 
Manifesta, de Europese Biënnale voor Hedendaagse Kunst, is de enige 
nomadische biënnale voor hedendaagse kunst en toont het meest vernieuwende 
werk van kunstenaars en curatoren uit Europa en daarbuiten.  

Manifesta strijkt om het andere jaar neer op een andere locatie, als antwoord op een 
reeks sociale, politieke en geografische overwegingen. Sinds 1996 vond Manifesta 
achtereenvolgens plaats in Rotterdam, Luxemburg, Ljubljana, Frankfurt, Donostia-
San Sebastián, Nicosia (geannuleerd), Trentino-Alto Adige en de regio Murcia. 
 
Manifesta 9, dat opent in België op 2 juni 2012 en loopt tot 30 september 
2012, zal plaatsvinden in het voormalige kolenmijncomplex van 
Waterschei in Genk, Limburg, België.                                                                      

 Sinds haar eerste editie 16 jaar geleden, streeft Manifesta ernaar om hindernissen te 
overwinnen, grenzen over te steken en bruggen te bouwen. Met een programma dat 
tentoonstellingen, voorstellingen, multimedia-experimenten en media-uitingen 
omvat, focust Manifesta 9 op de beste creatieve ideeën, het beste onderzoek en 
experiment, en betrekt daarbij individuele kunstenaars en artistieke 
gemeenschappen van diverse achtergronden van over de hele wereld.  

Mijngebouw en mijncomplex van Waterschei, Genk, België, tentoonstelllingslocatie  
voor Manifesta 9; fotograaf: Kristof Vrancken, © Manifesta Foundation 
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MANIFESTA: EEN INLEIDING  
 
Manifesta, de Europese Biënnale voor Hedendaagse Kunst, vermijdt bewust plaatsen 
die vaak als de dominante centra voor kunstproductie worden beschouwd, en zoekt 
eerder naar verse en vruchtbare grond om een nieuwe culturele topografie in kaart 
te brengen. Deze omvat vernieuwingen inzake curatorschap, 
tentoonstellingsmodellen en educatie. Elke Manifesta biënnale onderzoekt en 
reflecteert over nieuwe ontwikkelingen in de hedendaagse kunst, gezien in een 
Europese context. Hierdoor presenteren we aan lokale, nationale en internationale 
doelgroepen nieuwe aspecten en vormen van artistieke expressie.  

Elke editie van Manifesta omvat een reeks activiteiten over een periode van twee 
jaar of langer. Hieronder vallen publicaties, bijeenkomsten, debatten en symposia 
(de zogenaamde 'Coffee Breaks'), die worden georganiseerd op verschillende 
plaatsen in Europa en naburige regio's en die uitmonden in een drie of vier maanden 
durende tentoonstelling (of zoals in 2006, een 'art school') in de gaststad of -regio. 
Op deze manier wil Manifesta een goede schakel vormen tussen het internationale 
artistieke en intellectuele debat enerzijds en de specifieke kenmerken en 
eigenaardigheden van een bepaalde plaats anderzijds.  

Het is eigen aan Manifesta's nomadische karakter om het psychologische en 
geografische grondgebied van Europa, zowel de grenzen als de concepten, te 
verkennen. Uit dit proces moet een nauwere dialoog tot stand komen tussen 
specifieke culturele en artistieke situaties en het bredere, internationale veld van 
hedendaagse kunst, theorie en politiek in een evoluerende samenleving.  

Manifesta heeft een pan-Europese missie en heeft bij elke editie met succes 
kunstenaars, curatoren, jonge professionals en stagiaires uit meer dan 40 
verschillende landen samengebracht. Met de uitbreiding van de Europese Unie van 
12 tot 27 landen en met mogelijk 30 naties in het vooruitzicht voor de nabije 
toekomst, is Manifesta zich er ook van bewust dat het belangrijk is om relaties te 
leggen naar Europa's buren in Azië, de landen ten oosten van de Middellandse Zee 
en noordelijk Afrika. De biënnale blijft eveneens focussen op minderheden in Europa. 
Manifesta kijkt er dan ook naar uit haar netwerk uit te breiden en creatieve 
partnerships aan te gaan met organisaties, curatoren, kunstprofessionals en 
onafhankelijke spilfiguren in Europa en daarbuiten, om zo een uitgebreide kaart van 
de hedendaagse kunst te tekenen.  

Manifesta is een onafhankelijke entiteit, rond een permanente structuur in 
Amsterdam, Nederland. Alle activiteiten worden ontwikkeld door een permanente 
staf van internationale professionals die elke twee jaar met een nieuw lokaal team 
samenwerken.  

Manifesta is Ambassadeur van de Beeldende Kunsten voor de Europese Commissie 
sinds 2008.  
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MANIFESTA 9: HET CURATOREN TEAM 
 
Hoofd van het Curatoren Team is de Mexicaanse curator Cuauhtémoc Medina.  

Cuauhtémoc Medina is criticus, curator en 
kunsthistoricus, promoveerde op History and Theory of 
Art (PhD) aan de University of Essex, Verenigd 
Koninkrijk en studeerde af in Geschiedenis aan de 
Universidad Autónoma de México. Hij is onderzoeker 
aan het Instituto de Investigaciones Estéticas van de 
Universidad Nacional Autónoma de México. Medina was 
de eerste Associate Curator die in het Tate Modern 
instond voor de Latijns-Amerikaanse kunstcollecties en 
was curator van evenementen en tentoonstellingen 
zoals When Faith moves Mountains met Francis Alÿs 

(Lima, Peru, 2001), The Age of Discrepancies. Art and Visual Culture in Mexico 1968-
1997 (in co-curatorschap met O. Debroise, P. García & A. Vazquez, 2007-2008). In 
2009 was hij curator van What else could we talk about?, het project dat Teresa 
Margolles presenteerde in het Mexicaanse Paviljoen op de Biënnale van Venetië. In 
2010 organiseerde hij Dominó Caníbal, voor PAC Murcia, Spain. 

Het curatorenteam van Manifesta 9 bestaat voorts uit Co-curatoren Katerina Gregos 
en Dawn Ades. 
 

Katerina Gregos (geboren in Athene, Griekenland, 
woont en werkt in Brussel, België) is kunsthistorica, 
curator en auteur. Ze werkt momenteel als curator voor 
Newtopia: The State of Human Rights, Mechelen, België 
(september 2012). In 2011 was zij curator van het 
Deense Paviljoen op de 54ste Biënnale van Venetië, met 
Speech Matters, een internationale 
groepstentoonstelling rond vrijheid van meningsuiting. 
Datzelfde jaar was ze ook co-curator voor de 4de editie 
van Fotofestival Mannheim Ludwigshafen in Duitsland. 
In 2006 en 2007 was ze artistiek directeur van Argos - 

Centrum voor Kunst en Media in Brussel en daarvoor richtte ze de Deste Foundation 
– Centre for Contemporary Art, Athene op. Als onafhankelijk curator heeft Katerina 
Gregos talrijke internationale tentoonstellingen gemaakt, publiceert ze regelmatig 
artikelen over kunst in tijdschriften, boeken en tentoonstellingscatalogi en is ze vaak 
gastspreker op internationale conferenties, op biënnales en in musea wereldwijd. Ze 
is ook gastdocent aan het Hoger Instituut voor Schone Kunsten (HISK), Antwerpen.  
 

Dawn Ades is lid van the British Academy, voormalig 
trustee bij Tate en ontving in 2002 de 'Order of the 
British Empire' voor haar werk als kunsthistorica. De 
afgelopen dertig jaar kon ze enkele van de 
belangrijkste tentoonstellingen in Londen en daarbuiten 
op haar conto schrijven, onder meer “Dada and 
Surrealism Reviewed”, “Art in Latin America” en 
“Francis Bacon”. Dawn Ades heeft een bijzonder brede 
kennis over de sociale en poëtische dynamiek in het 
modernisme en in de avant-garde van Europa en 
Amerika. 
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MANIFESTA 9: CONCEPT  
The Deep of the Modern 

 
Manifesta 9 wil een dialoog creëren tussen verschillende lagen in de kunst, het 
erfgoed en de geschiedenis. 
We laten het publiek – ondergedompeld in een dialoog die zich afspeelt tussen 
generaties, regio’s, tijdperken en maatschappelijke projecten – de hedendaagse 
kunst ervaren als één van de krachten die de wereld vorm en gestalte te geven. 
Precies daarom wilden de curatoren geen ‘conventionele’ biënnale organiseren: een 
megatentoonstelling die een volledig overzicht van de hedendaagse kunst 
pretendeert te zijn. 
Daarentegen hebben de curatoren gekozen voor een ‘gericht’ samenvoegen van drie 
componenten die door het gebouw van de kolenmijn van Waterschei weerklinken en 
er een wisselwerking mee aangaan: 
 
De Poëzie van de Herstructurering. Het kapitalisme kan niet bestaan zonder 
voortdurend het productiesysteem radicaal te veranderen en daarmee ook de sociale 
verhoudingen. Onze manier van leven, én onze gevoeligheden en subjectieve kijk op 
de dingen, zijn in grote mate het resultaat van het vluchtige ‘product’ (en het residu) 
van dit onophoudelijk heroriënteren van het economische systeem. Dit deel van de 
tentoonstelling speelt in op de esthetische respons op die wereldwijde economische 
herstructurering van het productiesysteem in het begin van de eenentwintigste 
eeuw. We volgen de ontwikkelingen van de industrialisatie, post-industrialisatie en de 
geografische verschuivingen en productieomstandigheden in dit tijdperk van het 
mondiale kapitalisme. 
De kunstwerken gaan een dialoog aan met de verschillende betekenissen die 
verscholen zitten in het historische gebouw van de kolenmijn van Waterschei. Dit 
deel van de tentoonstelling onderzoekt de wijze waarop poëzie zich verhoudt tot de 
steeds veranderende werkervaringen, tot de geografische verschuiving van bevolking 
en industrie, alsook tot de wereldwijde globalisering van materiële en intellectuele 
processen. Vanuit een empirisch en enigmatisch oogpunt zijn de kunstwerken 
tegelijkertijd getuigen van, alsmede de plaats waar, op poëtische wijze de 
‘ontregelingen’ van de sociale condities tot uitdrukking komen. Maar ook 
benadrukken deze werken de eeuwige onzekerheid en de agitatie die karakteristiek 
is voor diverse industriële tijdperken. 
  
Het Steenkooltijdperk. Een Ondergrondse Geschiedenis van het Modernisme 
Hoewel steenkool een van de belangrijkste factoren was in het industriële tijdperk 
die de transformatie van het maatschappelijke leven en het natuurlijk landschap 
bepaalden, beschouwen we het zelden als een bron van ‘culturele’ energie. Een 
dergelijk verzuim is toe te schrijven aan een artistiek verzet tegen de 
steenkoolindustrie, die bovendien gepaard ging met allerlei ideologieën die de 
kunstpraktijk vervreemdde van haar geschiedenis. 
Het Steenkooltijdperk presenteert een selectie van kunstwerken van de late 
achttiende tot het begin van de eenentwintigste eeuw die samen een verhaal 
vertellen over de materiële kunstgeschiedenis van het modernisme. 
In tien hoofdstukken tonen we de diverse manieren waarop steenkool als brandstof, 
als milieufactor, als fossiel en als industrie de artistieke productie beïnvloed heeft. 
 
17 Ton. Dit onderdeel van de tentoonstelling biedt een overzicht van objecten en 
producten die de cultuur van de mijnindustrie in Limburg, en tal van andere 
gebieden in Europa weerspiegelt. Dit overzicht is mede dankzij de herinneringen 
van de erfgenamen van de mijnindustrie tot stand gekomen. 
Door te verwijzen naar de titel van één van de meest bekende mijnwerkersliederen 
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ooit – 16 Tons, opgenomen in 1946 door Merle Travis – geeft 17 Ton cijfermatig de 
‘mogelijkheid’ aan om de traditionele ideeën over erfgoed ‘met één ton te 
overtreffen’. 
Het publiek maakt een onverwachte reis langs objecten en documenten die bewaard 
worden in onder andere musea, politie-archieven of tussen de familieschatten. 
Daarnaast gaan uiteenlopende creatieve disciplines en tradities een voortdurende 
wisselwerking aan tussen het verleden en de toekomst. 
 
Hoewel The Deep of the Modern is opgedeeld in verschillende delen – alle 
geconcentreerd en samengebald in het hoofdgebouw van Waterschei – zijn er toch 
thematische, poëtische en methodologische eigenschappen die de werken met elkaar 
verbinden. De selectie en presentatie ervan overstijgt de verschillende genres, 
tijdsindelingen of positionering in het gebouw. We hopen dat de hedendaagse 
kunstwerken nieuwe inzichten verschaffen aan de kunsthistorische objecten en 
erfgoedpraktijken, en vice versa. In die zin stelt The Deep of the Modern zijn hoop 
op de kracht van een tentoonstelling en in het vermogen van het publiek om het 
geheel te verkennen door te vergelijken en zich een weg te banen door de 
verschillende elementen van culturele productie.  
 
Manifesta 9 suggereert een nieuwe koers voor Manifesta. Het houdt een pleidooi 
voor kunstproductie en historische kennis als loci van esthetische en 
maatschappelijke reflectie en verantwoordelijkheid tussen de generaties onderling. In 
die zin weerspiegelt de tentoonstelling de complexe bemiddeling van kunstwerken, 
beelden, historische informatie en culturele organisaties in de productie van moderne 
en postindustriële denkwijzen. De drie tentoonstellingen trachten samen weer te 
geven op welke manier kunst en cultuur inherent zijn aan de sociale processen die 
onze kijk op specifieke sociale formaties vastleggen en transformeren.  
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MANIFESTA 9: KUNSTENAARS EN DEELNEMERS 
historische kunst + hedendaagse kunst + erfgoed  
(in alfabetische volgorde) 

 
U vindt extra informatie over de kunstenaars, deelnemers en 
tentoongestelde werken in de Manifesta 9 Newspaper (bezoekersgids).  
 
Alexandrov, Grigori 
b. 1903 Yekaterinburg, Russia; d. 1983, Moscow, USSR 
Almarcegui, Lara 
b. 1972, Zaragoza, Spain; lives and works in Rotterdam, The Netherlands 
Amalrik, Leonid, Dmitri Babichenko & Vladimir Polkovnikov 
Amalrik b. 1905, Moscow, Russia; d. 1997, Moscow, USSR 
Babichenko b. 1901, Zhitomir, Russia; d. 1991, USSR 
Polkovnikov b. 1906, Moscow, Russia; d. 1982, USSR 
Amorales, Carlos 
b. 1970, Mexico City, Mexico; lives and works in Mexico City 
Anthoine, Roger 
b. 1925, Charleroi, Belgium; lives and works in Belgium 
Apóstol, Alexander 
b. 1969, Barquisimeto, Venezuela; lives and works in Madrid, Spain and 
Caracas, Venezuela 
Ashington Group, The 
Active from 1934-1984, U.K. 
Becher, Bernd and Hilla 
Bernd b. 1931 Siegen, Germany; d. 2007, Rostock, Germany 
Hilla b. 1934 Potsdam, Germany; lives and works in Germany 
Beehive Design Collective 
Founded in 2000, Maine, U.S.A. 
Bevierre, Olivier 
b. 1869. Charleroi, Belgium; d. 1950, Uccle, Belgium 
Biscotti, Rossella 
b. 1978, Molfetta, Italy; lives and works in Amsterdam, the Netherlands 
Bissill, George 
b. 1896, Fairford, U.K.; d. 1973, U.K. 
Boltanski, Christian 
b. 1944, Paris, France; lives and works in Malakoff, France 
Boom, Irma & Johan Pijnappel 
Boom b. 1960, Lochem, Gelderland, the Netherlands; lives and works in 
Amsterdam, the Netherlands 
Pijnappel b. 1958, Gendt, The Netherlands; lives and works in The 
Netherlands 
Brandt, Bill 
b. 1904, Hamburg, Germany; d. 1983, London, U.K. 
Broodthaers, Marcel 
b. 1924, Brussels, Belgium; d. 1976, Brussels 
Buckle, Janet 
b. 1945, South Yorkshire, U.K.; lives and works in Doncaster, U.K. 
Burian, Zdeněk 
b. 1905, Kop�ivnice, Czechia; d. 1981, Prague, Czechoslovakia 
Burtynsky, Edward 
b. 1955, St. Catharines, Ontario, Canada; lives and works in Toronto, 
Canada 
CINEMATEK [The Royal Belgian Film Archive] 
Brussels, Belgium 
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Cain, Ben 
b. 1975, Leeds, U.K.; lives and works in London, U.K. and Zagreb, Croatia 
Campbell, Duncan 
b. 1972, Belfast, Republic of Ireland; lives and works in Glasgow, U.K. 
Cavalcanti, Alberto 
b. 1897, Rio de Janeiro, Brazil; d.1982, Paris, France 
Claire Fontaine 
founded in 2004, Paris, France; work in Paris 
Claus, Emile 
b. 1849, Sint-Eloois-Vijve, Belgium; d. 1924, Astene, Belgium 
Cobb, Rev. Francis William 
b. c. 1875, U.K.; d. c. 1950, U.K. 
Cornish, Norman 
b. 1919, Spennymoor, U.K.; lives and works in Spennymoor 
Cvijanović, Nemanja 
b. 1972, Rijeka, Croatia; lives and works in Rijeka 
Daykin, Gilbert 
b. 1886, Bamsley, U.K.; d. 1939, Warsop Colliery, U.K. 
Deller, Jeremy 
b. 1966, London, U.K.; lives and works in London 
Demuth, Charles 
b. 1883, Lancaster, PA, U.S.A.; d. 1941, Lancaster 
Durán, Manuel 
b. 1930, Co ́rdoba, Spain; lives and works in Fleurus, Belgium 
Ecomusée Bois-du-Luc 
Bois-du-Luc, Belgium 
Ernst, Max 
b. 1891, Bru ̈hl, Germany; d. 1976, Paris, France 
Federal Police Archive 
Brussels, Belgium 
Furlan, Tomaž 
b. 1978, Ljubljana, Slovenia; lives and works in Ljubljana 
Geers, Kendell 
b. 1968, Johannesburg, South Africa; lives and works in Brussels, Belgium 
Goldin+Senneby 
Founded in 2004; Stockholm, Sweden 
Granata, Rocco 
b. 1938, Figline Vegliaturo, Italy; lives and works in Belgium 
Gronbach, Eva 
b. 1971, Cologne, Germany; lives and works in Cologne  
Grubic, Igor 
b. 1969, Zagreb, Croatia; lives and works in Zagreb 
Habex, Jan 
b. 1887, Genk, Belgium; d. 1954, Genk 
Hair, Thomas Harrison 
b. c. 1810, Newcastle upon Tyne, U.K.; d. 1875, Newcastle 
Hammons, David 
b. 1943, Springfield, U.S.A.; lives and works in New York, NY, U.S.A. 
Harrison, Tony 
b. 1937, Leeds, U.K.; lives and works in Newcastle Upon Tyne, U.K. 
van Harskamp, Nicoline 
b. 1975, Hazerswoude, the Netherlands; lives and works in Amsterdam, The 
Netherlands 
Herman, Josef 
b. 1911, Warsaw, Poland; d. 2000, Suffolk, U.K. 
Heslop, Robert 
b. 1907, Spennymoor, U.K.; d. 1988, Ferry Hill, U.K. 
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Hüner, Emre 
b. 1977, Istanbul, Turkey; lives and works in Berlin, Germany 
IRWIN 
Founded in 1983; Ljubljana, Slovenia 
Dušan Mandi� b. 1954 
Miran Mohar b. 1958 
Andrej Savski b. 1961 
Roman Uranjek b. 1961 
Borut Vogelnik b. 1959 
Ivens, Joris and Henri Storck 
Ivens b. 1898, Nijmegen, The Netherlands; d. 1989 Paris, France 
Storck b. 1907, Ostend, Belgium; d. 1999, Brussels, Belgium 
Izquierdo, Jota 
b. 1972, Castellón, Spain; lives and works in Mexico City, Mexico 
Jafri, Maryam 
Lives and works in New York City, U.S.A. and Copenhagen, Denmark  
Jitrik, Magdalena 
b. 1966, Buenos Aires, Argentina; lives and works in Buenos Aires 
Kaliski, Kevin 
b. 1996, France; lives and works in France 
Karikis, Mikhail and Uriel Orlow 
Karikis b. 1975, Thessaloniki, Greece; lives and works in London, U.K. 
Orlow b. 1973, Zu ̈rich, Swiss; lives and works in London 
Kessels, Willy 
b. 1898, Dendermonde, Belgium; d. 1974, Brussels, Belgium 
Kilbourn, Oliver 
b. 1904, U.K.; d. 1993, U.K. 
Konrad, Aglaia 
b. 1960, Salzburg, Austria; lives and works in Brussels, Belgium 
Kozakis, Nicolas and Raoul Vaneigem 
Kozakis b. 1967, Liege, Belgium; lives and works in Brussels, Belgium 
Vaneigem b. 1934, Lessen, Belgium; lives and works in Vloesberg, Belgium 
Kuai Shen 
b. 1978, Guayaquil, Ecuador; lives and works in Cologne, Germany 
van Lieshout, Erik 
b. 1968, Rotterdam, the Netherlands; lives and works in Rotterdam 
Long, Richard 
b. 1945, Bristol, U.K.; lives and works in Bristol 
Luce, Maximilien 
b. 1858, Paris, France; d. 1941, Paris 
Luque, Manuel 
b. 1854, Almeria, Spain; d. 1918, Paris France 
Maciá, Oswaldo 
b. 1960, Cartagena, Columbia; lives and works in London, U.K. 
Martin, John 
b. 1789, Haydon Bridge, U.K.; d. 1854, Isle of Man, U.K. 
Masereel, Frans 
b. 1889, Blankenberge, Belgium; d. 1971, Avignon, France 
Matthys, Michael 
b.1972, Charleroi, Belgium; lives and works in Charleroi (Thuillies)  
McCullin, Don 
b. 1935, London, U.K.; lives in Somerset, U.K. 
McGuinness, Tom 
b. 1926, County Durham, U.K.; d. 2006, Bishop Auckland, U.K. 
McPhee, Don 
b. 1945, U.K.; d. 2007, Manchester, U.K. 
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Meunier, Constantin 
b. 1831, Brussels, Belgium; d. 1905, Brussels 
vzw Mijn-Verleden [Mijndepot Waterschei] 
Genk, Belgium 
Monko, Marge 
b. 1976, Tallinn, Estonia; lives and works in Tallinn 
Moore, Henry 
b. 1898, Castleford, U.K.; d. 1986, Much Hadham, U.K. 
Museum van de Mijnwerkerswoning [Museum of the Miner's House] 
Eisden, Belgium 
Munby, Arthur 
b. 1828, York, U.K.; d. 1910, Pryford, U.K. 
Ni, Haifeng 
b. 1964, Zhoushan, China; lives in Amsterdam, the Netherlands, works in 
Amsterdam and Beijing, China 
Nederlands Mijnmuseum (Dutch Mine museum) 
Heerlen, The Netherlands 
Pabst, Georg Wilhelm 
b. 1885, Raudnitz, Austria-Hungary; d.1967, Vienna, Austria 
Pattison, Keith 
lives and works in Newcastle upon Thyne, U.K. 
Perlee Parker, Henry 
b. 1795, Devonport, U.K.; d. 1873, London, U.K. 
Paulus de Châtelet, Pierre 
b. 1881, Châtelet, Belgium; d. 1959, Brussels, Belgium 
Raqs Media Collective 
Founded in 1992; Delhi, India  
Jeebesh Bagchi b. 1965, New Delhi 
Monica Narula b. 1969, New Delhi 
Shuddhabrata Sengupta b. 1968, New Delhi 
Rittase, William 
b. 1894, Baltimore, U.S.A.; d. 1968, U.S.A. 
Rijksarchief (State archive) 
Hasselt, Belgium 
Robinson, William Heath 
b. 1872, London, U.K.; d. 1944, Pinner, U.K. 
Roumeliotis Family 
Genk, Belgium 
Schlingelhoff, Bea 
b. 1971, Waiblingen, Germany; lives and works in Zu ̈rich, Switzerland and 
New Yort City, USA 
Selander, Lina 
b. 1973, Stockholm, Sweden; lives and works in Stockholm 
Smithson, Robert 
b. 1938, Passaic, U.S.A.; d. 1973, near Amarillo, U.S.A. 
Soi, Praneet 
b. 1971, Calcutta, India; lives and works in Calcutta and Amsterdam, the 
Netherlands 
Stella, Joseph 
b. 1877, Muro Lucano, Italy; d. 1946, New York, U.S.A. 
Suske & Wiske [Standaard Uitgeverij] 
Antwerp, Belgium 
Sutherland, Graham Vivien 
b. 1903, Streatham, U.K.; d. 1980, London, U.K. 
Thorpe, Denis 
b. 1932,U.K.; lives and works in U.K.  
Timmermans, Ante 
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b. 1976, Ninove, Belgium; lives and works in Gent, Belgium and Zu ̈rich, 
Switzerland 
Tomaszewski, Yan 
b. 1984, Lille, France; lives and works in Paris, France 
Toorop, Jan 
b. 1858, Poerworedjo, Indonesia; d. 1928, The Hague, The Netherlands 
Torfs, Ana 
b. 1963, Mortsel, Belgium; lives and works in Brussels, Belgium 
Turkish Union 
Beringen, Belgium 
2012 Architects & Refunc!! 
The Hague-Rotterdam, The Netherlands 
Vanden Eynde, Maarten 
b. 1977, Leuven, Belgium; lives and works in Rotterdam, the Netherlands; 
Brussels, Belgium and Saint Michiel, France 
Vega Macotela, Antonio 
b. 1980, Mexico City, Mexico; lives and works in Mexico City and 
Amsterdam, The Netherlands 
Venet, Bernar 
b. 1941, Cha ̂teau-Arnoux-Saint-Auban, France; lives and works in Le Muy, 
France 
Vercheval, Georges 
b. 1934, Charleroi, Belgium; lives and works in Charleroi 
Vermeir, Katleen and Ronny Heiremans 
Vermeir b. 1973, Bornem, Belgium; lives and works in Brussels, Belgium 
Heiremans b. 1962, Heist-op-den-Berg, Belgium; lives and works in Brussels 
Visible Solutions LLC 
Established in 2010; Tallinn, Estonia 
Sigrid Viir b. 1979 
Taaniel Raudsepp b. 1978 
Karel Koplimets b. 1986 
Woods, Paolo 
b. 1970, Amsterdam, the Netherlands; lives and works in Haïti  
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MANIFESTA 9: KUNSTBEMIDDELING EN EDUCATIE 

 

 
 
Activiteiten kunstbemiddeling en kunsteducatie: een greep uit het aanbod 

 
Manifesta 9 Kunstbemiddeling / Kunsteducatie 
 
Manifesta 9 onderzoekt de essentiële rol die kunst en cultuur inneemt in onze samenleving. 
Educatie, in de breedste zin van het woord, is niet enkel een aanvullend onderdeel van het 
Manifesta 9 programma; het raakt aan de kern van waar Manifesta voor staat. Voor, tijdens en 
na Manifesta 9 wordt voor een divers publiek een platform ontwikkelt dat kansen schept voor 
engagement, om te leren, maar meer nog om deel te nemen aan een dialoog tussen 
verschillende lagen van kunst, geschiedenis en erfgoed. 
 
Een greep uit ons aanbod; 
 
Rendez-Vous 
De eerste activiteiten van de Manifesta 9 Kunstbemiddeling / Kunsteducatie afdeling begonnen 
reeds een jaar geleden. Een uitgebreide reeks Rendez-Vous sessies werd opgezet als uitgelezen 
kans voor studenten, socio-culturele groepen en andere geïnteresseerden om persoonlijk kennis 
te maken met curatoren, kunstenaars en professionals die aan Manifesta 9 meewerken. Deze 
informele gesprekken, bleken een gewaardeerde formule om ideeën uit te wisselen, advies of 
hulp te vragen en inspiratie op te doen.  
 
Kunstbemiddeling 
Een team van 10 professionele Art Mediators oftewel kunstbemiddelaars afkomstig uit Genk, 
Limburg en daarbuiten zullen tijdens Manifesta 9 uw persoonlijke gids zijn. Een Art Mediator 
heeft als doel om de dialoog tussen kunst en publiek op gang te brengen. Tijdens Manifesta 9 
zal kunsteducatie verder gaan dan het louter verstrekken van culturele informatie maar veeleer 
gericht zijn op het inherente vermogen van mensen om vragen te stellen; vragen aan anderen, 
en vragen aan zichzelf.   
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Community projecten  
Manifesta biënnales liggen diep verankerd in de lokale context. De locatie van Manifesta 9 
maakt integraal deel uit van het project. Voor en tijdens Manifesta 9 werkt het team Art 
Mediators samen met een reeks bestaande organisaties uit de Limburgse samenleving, die ieder 
een unieke band hebben met de inhoud van Manifesta 9 om telkens een specifiek onderdeel 
van de tentoonstelling verder uit te diepen. Op die manier worden er verbanden gecreëerd 
tussen samenleving, kunst en erfgoed. En op deze wijze kan Manifesta 9 een bijdrage leveren 
aan mogelijke initiatieven voor de toekomst.  
 
4x9 Rondleidingen  
Geen domein van kennis kan op zichzelf staan. Elke zaterdag en zondag nodigt Manifesta 9 een 
bijzondere gast uit om vanuit zijn/ haar eigen expertise een rondleiding te geven door de 
tentoonstelling. Of het nu een socioloog is of een muzikant, een kok of voetballer, één van onze 
curatoren of een buurtbewoner van Waterschei, iedere rondleiding biedt een compleet nieuw 
perspectief op de tentoonstelling.  
 
Geluidswandeling 
Om de locatie van Manifesta 9 verder te contextualiseren is er een fantasierijke 
geluidswandeling gemaakt in samenwerking met de jonge fotografen van Zwiep, een socio-
artistiek jongerencentrum 
in Waterschei. De geluidswandeling voert je buiten de muren van het voormalige mijngebouw 
naar de tuinwijk van Waterschei en neemt je op ontdekkingstocht naar de culturele en sociale 
identiteit van de regio. 
 
En meer 
De bovenstaande lijst is slechts een kleine greep uit ons aanbod. Zo kunnen Manifesta 9-
bezoekers deelnemen aan dagelijkse rondleidingen, bieden we een uitgebreid programma aan 
voor scholen en zijn er de Manifesta 9 mijnstreektours (in samenwerking met het vervolg) en 
meer. Kijk voor het volledige aanbod op http://manifesta9.org/nl/educatie en/of in de 
Kunstbemiddeling / Kunsteducatie brochure verkrijgbaar bij de tentoonstelling.  
 
Manifesta 9 is te profileren als een gastvrije omgeving waar iedereen zich op zijn gemak voelt, 
aangespoord wordt om vragen te stellen en samen met ons het gesprek aangaat. De 
uitwisseling van kennis over kunst, geschiedenis en hedendaagse cultuur mogelijk maken staat 
binnen het Kunstbemiddeling / Kunsteducatie programma van Manifesta 9 voorop. Met behulp 
van achtergrondinformatie willen we de dialoog stimuleren en onze bezoekers in staat stellen 
om hun eigen wel overwogen mening te vormen over de rol van kunst en cultuur in onze 
samenleving.  
 
 
Meer informatie:  
Yoeri Meessen  
Hoofd Kunstbemiddeling / Kunsteducatie Manifesta  
yoerimeessen@manifesta.org 
Tel: +32 (0)89 710 444 
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MANIFESTA 9: WAAROM GENK? 
de ervaring van de stad 
 
Manifesta zoekt de grenzen van Europa op en vermijdt de gevestigde Europese 
kunstencentra. In plaats daarvan richt de biënnale zich liever op de periferie, op 
minder zichtbare en cultureel minder ontgonnen gebieden. Limburg is een gebied in 
beweging, een interessant en complex gebied dat een spiegel kan zijn voor andere 
streken in Europa. Deze regio belichaamt als het ware de Europese Unie in het klein. 
Limburg ligt op een kruispunt van drie landen, België, Nederland en Duitsland, met 
drie officiële talen. De zogenaamde Eu-regio Maas-Rijn ligt in een van West-Europa’s 
dichtst bevolkte gebieden. De steden in de Eu-regio liggen alle in de periferie van 
hun land met de politieke, culturele en economische centra op afstand (Brussel, 
Amsterdam, Berlijn), een positie die als een kans voor samenwerking wordt 
beschouwd.  
 
Manifesta 9 grijpt als Europese biënnale meer dan ooit terug naar de kern van het 
idee van een verenigd Europa. Limburg vormt het kloppende hart van wat zestig jaar 
geleden het begin betekende van het Europa zoals we dit vandaag kennen. De EGKS 
(Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal) kwam in 1951 tot stand bij de 
ondertekening van het Verdrag van Parijs door Frankrijk, West-Duitsland, Italië en de 
Benelux. De organisatie had als kerndoel de permanente toelevering van kolen en 
staal te verzekeren, wat belangrijk was voor de heropbouw van Europa na de 
Tweede Wereldoorlog.  
 
Limburg bevindt zich in een transformatieproces en schudt daarbij het industriële 
verleden van zich af. De alomtegenwoordige steenkoolindustrie heeft de ontwikkeling 
van de provincie in sterke mate bepaald en een grote stempel gedrukt op zowel 
maatschappij als landschap. De machinerie van de mijnindustrie verscheen uit het 
niets in een vlak, schraal landschap. Na de sluiting van de mijnen in de jaren tachtig, 
moest een nieuwe koers worden bepaald. Deze transformatie is nog altijd gaande. 
Niet alleen het materiële erfgoed (de gebouwen en archieven) moet een plek krijgen 
in de toekomst van de regio. Ook het immateriële erfgoed in de vorm van verhalen, 
ervaringen en herinneringen moet bewaard worden voor nieuwe generaties. 
Tegenwoordig telt Genk ongeveer 64.000 inwoners. Het is een multiculturele stad, 
één van Vlaanderens belangrijkste industriekernen, gericht op kennis en innovatie. 
De tuinsteden van Zwartberg, Winterslag en Waterschei vormen een uniek erfgoed 
dat is geïnspireerd op het 19de-eeuwse Engelse tuinstadmodel, maar dan uitgevoerd 
in een soort luxe-editie. De groene tuinwijken met grote unieke huizen en individuele 
tuintjes werden als lokmiddel ingezet voor mijnwerkers en ingenieurs uit alle 
windstreken.  
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MANIFESTA 9: HET GEBOUW  
een vooraanstaand monument van de industrialisering  

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Het hoofdgebouw van de mijn, die bekend staat als de André Dumont mijn - officieel 
André Dumont-sous-Asch - vernoemd naar de ontdekker van de steenkool in 
Limburg, werd in 1924 voltooid. In 1987 sloot de mijn haar deuren en werd het 
complex onder de loep genomen: op basis van zijn architecturale waarde (en 
vergeleken met andere mijnen) werden er vier gebouwen als erfgoed geclassificeerd 
en beschermd: het hoofdgebouw met de overdekte mijnwerkersgang die leidt naar 
een van de overgebleven schachten en het ventilatie- en machinegebouw. De 
overige infrastructuur werd radicaal met de grond gelijk gemaakt, wat een 
gigantische open vlakte creëerde en sindsdien de terrils (steenbergen) in het 
landschap accentueert. 
Kenmerkend voor de door Gaston Vautquenne ontworpen mijn was de consequent 
volgehouden art-decostijl. Een van de verdiepingen van het hoofdgebouw wordt 
tegenwoordig door Museum Mijndepot ingenomen, een collectief van ex-mijnwerkers 
dat de geschiedenis van het Limburgse mijnverleden en de noeste arbeid in ‘de put’ 
vanuit een persoonlijke ervaring en beleving doorgeeft. Na Manifesta 9 wordt het 
hoofdgebouw samen met de andere overgebleven gebouwen opgenomen in de 
ontwikkeling van een toekomstig Masterplan Thorpark, gericht op de innovatie- en 
kennisindustrie.   

Mijngebouw André Dumont in Waterschei, Genk, België, tentoonstellingslocatie van Manifesta 9; 
fotograaf: Kristof Vrancken, © Manifesta Foundation 
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MANIFESTA 9: ARCHITECTUUR BEZOEKERSFACILITEITEN  
‘Cradle to Cradle’ principle 
 
Voor de inrichting van de tentoonstelling koos het curatorenteam er uitdrukkelijk 
voor te werken zonder architect. De bezoekersfaciliteiten werden ontworpen en 
ingericht door 2012Architecten en REFUNC.  
 
2012Architecten  
 
Het werk van 2012Architecten toont dat de huidige afvalstromen en beperkte 
middelen toch heel wat mogelijkheden bieden voor vernieuwend design.  
Het departement Re.design binnen 2012Architecten bouwt kunstprojecten en 
architecturale installaties. Deze projecten fungeren als een werkplaats waar het 
functionele en architecturale potentieel van verschillende manieren kan worden 
onderzocht. Geschikte materialen worden ontwikkeld tot producten of gebruikt als 
architecturale componenten. Aan de hand van ergonomietabellen worden ze 
ontwikkeld tot meubels, projecten voor interieur of openbare ruimte. Dit resulteert in 
ontwerpen die esthetisch verrassen en buitengewoon functioneel zijn.  
Het ontwerp wordt niet beschouwd als het begin van een lineair proces, maar eerder 
als een fase in de continue cyclus van creatie en recreatie, gebruik en hergebruik. De 
voortdurende interesse in en betrokkenheid bij duurzaamheid in design en 
hergebruik van materialen maken van 2012Architecten de ideale partner voor 
Manifesta 9.  
 
Voor Manifesta 9 heeft 2012Architecten gewerkt met de kenmerken van het 
bestaande gebouw, de geschiedenis van de mijnindustrie, het afval van nieuwe 
industrieën en de behoeften van de bezoekers. Na een onderzoek van deze lagen, 
werden verschillende structuren in een concept gegoten en versmolten tot een op de 
locatie gebaseerd design door het bouwteam van architecten, timmerlieden en 
studenten architectuur uit Genk.  
Belangrijke kenmerken van het designconcept waren: Licht en Duisternis, Zwarte 
Kool en Wit Afval, Lijnen en Eilanden en Bezoekerscomfort.  
  
www.2012architecten.nl 
 
REFUNC 
 
REFUNC is een bureau voor economische levensduurverlenging en creëert 
experimentele structuren en mobiele micro-architectuur gebaseerd op afvalstromen. 
Afvalarchitecten Jan Körbes en Denis Oudendijk blazen afgedankte voorwerpen 
nieuw leven in met functies die balanceren op de grens tussen architectuur, design 
en kunst. De oorsprong van hun ontwerpen ligt vaak in het voorwerp zelf, te 
achterhalen door naar de samenstelling, geschiedenis, lokale en sociale context van 
een voorwerp te luisteren, wat vaak leidt tot onvoorspelbare resultaten.  
 
www.refunc.nl 
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MANIFESTA 9: GRAFISCHE IDENTITEIT 

Een nieuw lettertype voor Waterschei 
 

 
Studio voor visuele communicatie Thonik uit Amsterdam is verantwoordelijk voor de 
grafische huisstijl van Manifesta 9.  
 
Omdat elke editie van Manifesta, zowel naar vorm als naar inhoud, specifiek wordt 
beïnvloed door de plaats, heeft de plek ook een grote impact op hoe het design en 
de visuele styling bij elke editie veranderen.  
De algemene look van Manifesta 9 verschilt dan ook enorm van die van eerdere 
edities. Het nieuwe design weerspiegelt een aantal kwesties die werden aangekaart 
door curator Cuauhtémoc Medina en zijn team.  
Thonik heeft voor Manifesta 9 een design ontwikkeld dat verder gaat dan een logo-
ontwerp. Het voorstel vertrekt vanuit een nieuw lettertype, geïnspireerd door de 
industriële architectuur van het voormalige mijncomplex waar Manifesta 9 plaatsvindt 
en door het culturele erfgoed van de gastregio. Volgens Thonik moest dit lettertype 
stilistisch aanleunen bij de postindustriële architectuur, maar moest het ook zonder 
onmiddellijke historische linken overeind blijven. Het uiteindelijke ontwerp omvat 
zowel monumentale als onafgewerkte elementen - het is tegelijkertijd duidelijk én 
suggestief.  
Thonik is gespecialiseerd in visuele communicatie met de nadruk op grafische 
vormgeving, interactiedesign en bewegend beeld. Het combineert een integrale 
strategische aanpak met hoogkwalitatief design en een avontuurlijke verkenning van 
een uiteenlopende verzameling media.  

Thonik had al solotentoonstellingen in het Shanghai Art Museum, The Venice 
Architecture Biennial, Spiral Art Center Tokyo, Galerie Anatome en Institut 
Néerlandais Paris en Moti Breda. 

www.thonik.nl 
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MANIFESTA 9: CATALOGUS 
Een digitale publicatie 

 
De catalogus van Manifesta 9 wordt een digitale publicatie. De webversie is 
beschikbaar als desktop catalogus én als een aangepaste versie voor mobiele 
internetapplicaties, waardoor ze ook dienst kan doen als een digitale gids.  
  
De algemene Manifesta publicatie, de 'catalogus', kan worden opgevat als een 
gedigitaliseerde verzameling van alle artistieke, historische, filosofische en 
sociologische content die werd geproduceerd door Manifesta 9. De digitale catalogus 
omvat de encyclopedie, de kern van het gedrukte boek, maar ook inleidingen bij de 
verschillende secties van de tentoonstelling, interactieve items, interviews met 
kunstenaars en curatoren, foto's van Waterschei en van de kunstwerken, educatieve 
elementen, info over de tentoonstellingsruimten en plattegronden.  
 
http://catalog.manifesta9.org 
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MANIFESTA 9: BEZOEKERSINFORMATIE  
www.manifesta9.org  
 
Manifesta 9 tentoonstellingslocatie 
Voormalige koolmijn van Waterschei-Genk  
André Dumont laan, 3600 Genk, België 
 
Openingsuren tentoonstelling  
maandag: gesloten 
dinsdag tot zondag: 10:00 - 19:00 
vrijdag: 10:00 - 22:00  
 
Tickets  
toegangstickets    standaard reductie* 
1-dagticket     € 10  € 6 
2-dagentickett     € 15  € 10 
avondticket (vrijdag 19:00 - 22:00)   € 6  € 6 
M9-friends summer ticket*    € 30  € 30 
groepsprijzen      enkel op reservatie 
Scholen (incl. rondleiding)     
1-dagticket     € 2,50 pp - 
2-dagenticket     € 5 pp  - 
Groepen (min 10. pers., incl. rondleiding)  
1-dagticket     € 8 pp  - 
2-dagenticket     € 12 pp  - 
 
*reductie 
  
gratis toegang:  *reductie: 
Kinderen (-12)  Jongeren (12-26) 
ICOM   Personen met een handicap** 
CIMAM   Leerkrachten/docenten met hun school 
   Senioren (+65) 
   Visual Arts Flanders Pass 
 
*Op vertoon van geldig identiteitsbewijs of legitimatie. 
**Geen identiteitsbewijs of legitimatie nodig.  
 
+32 (0)89 710 440 
m9@manifesta.org 
 
REISINFORMATIE  
 
Luchthavens in de buurt, gerangschikt volgens afstand: Maastricht Aachen 
Airport (NL), Liege Airport (BE), Eindhoven Airport (NL), Brussels Airport (BE), 
Brussels South Charleroi Airport (BE), Cologne Bonn Airport (DE), Rotterdam Airport 
(NL), Schiphol Airport (NL) 
 
Treinstations in de buurt: Genk (BE) 
Om het half uur vertrekt er een bus naar de tentoonstellingsplek in Waterschei, 
Genk (BE) van busplatform 1, tegenover het treinstation van Genk.  
De vertrektijden vanuit elk Belgisch station en de meeste grote Nederlandse en 
Duitse stations, vindt u op www.b-rail.be. 
 



 

 21 

	  
Foundation	  
Manifesta	  9	  Limburg	  
	  
Manifesta	  9	  -‐	  Office	  
Dennenstraat	  5	  
3600	  Genk,	  Limburg	  
Belgium	  
	  
+32	  (0)89	  710	  440	  
m9@manifesta.org	  
www.manifesta9.org	  	  

2	  June	  -‐	  30	  September	  2012	  -‐	  Genk,	  Limburg,	  Belgium	  
The	  European	  Biennial	  of	  Contemporary	  Art	  -‐	  De	  Europese	  Biënnale	  voor	  Hedendaagse	  Kunst	  
La	  Biennale	  Européenne	  d'Art	  Contemporain	  -‐	  Die	  Europäische	  Biennale	  für	  Zeitgenössische	  Kunst	  

MANIFESTA 9 PARALLEL EVENTS PROGRAMMA 
98 evenementen tonen de culturele rijkdom van de EU-regio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bij elke Manifesta biënnale hoort een Parallel Events Programma. Het is een cultureel 
project en een communicatieplatform dat het regionale, nationale en internationale 
publiek een bredere kijk biedt op alle aspecten van de lokale cultuur- en 
erfgoedscene. 
Daarnaast zet het programma individuele hedendaagse kunstenaars en 
interdisciplinaire cultuurmakers ertoe aan samen te werken, over regiogrenzen, 
taalgrenzen en disciplinegrenzen heen.  
Uiteindelijk versterken Manifesta 9 en de Manifesta 9 Parallel Events elkaar, zowel 
inhoudelijk en thematisch als in de promotie. De Parallel Events krijgen zo weerklank 
bij het brede, lokale, nationale en internationale publiek van Manifesta 9. Om dit te 
optimaliseren, wordt de opening van de Parallel Events ook afgestemd op de opening 
van de Manifesta tentoonstelling, op 1 juni 2012.  
En samen versterken Manifesta 9 Parallel Events en Manifesta 9 zelf het imago van 
de regio, op korte en op lange termijn. De gemeenschappelijke communicatie in 
pers, drukwerken, banners, ... zet dit alles nog meer in de verf.  
 
Het Manifesta 9 Parallel Events Programma zal zich uitspreiden over drie 
landen, drie taalgebieden en vier regio's. 
Het promoot de regio en initieert duurzame interdisciplinaire structuren 
die essentieel zijn in onze maatschappij.  
 
Een kernaspect van de Manifesta 9 Parallel Events is om linken te leggen met lokale 
en internationale projecten in uiteenlopende kunstruimten en op ongebruikelijke 
locaties, waaronder voormalige mijnsites waar hedendaagse kunst tentoonstellingen 
worden gepresenteerd. Zo kan de bezoeker de regionale en de globale cultuur 
ervaren in combinatie met lokaal mijnerfgoed. 
Voor het eerst sinds 15 jaar is Manifesta aanwezig in een regio met een enorme 
rijkdom en dichtheid aan culturele infrastructuren en initiatieven. Dankzij de korte 
afstand tussen alle verschillende deelnemende initiatieven en locaties verbindt het 
Manifesta 9 Parallel Events Programma probleemloos regio's, landen en talen.  
 
www.paralleleventsm9.eu
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MANIFESTA 9: INITIATIEFNEMERS EN PARTNERS 
 
Manifesta 9 is een initiatief van de Stichting Manifesta, opgericht in Amsterdam in 
1997, en de Provincie Limburg. Het team van Manifesta 9 is samengesteld uit 
internationale experts uit vorige Manifesta biënnales die samenwerken met hun 
collega's uit Genk en de regio Limburg, onder leiding van Hedwig Fijen, oprichter en 
directeur van Manifesta, en Ann Vanderheyden, General Coordinator en Fanny 
Smelik, business manager en een veertigtal medewerkers. Manifesta 9 krijgt de gulle 
steun van de stad Genk en een groot aantal lokale, regionale, nationale en 
internationale partners en sponsors.  
 

 
Statement door Gilbert Van Baelen, gedeputeerde van Cultuur, Provincie 
Limburg  
 
Limburg, en meer bepaald Genk, heeft de eer om Manifesta 9 te ontvangen. 
Manifesta is de enige reizende Europese biënnale voor hedendaagse kunst en 
behoort samen met de biënnale van Venetië en dOCUMENTA in Kassel tot de meest 
vooraanstaande kunstmanifestaties van Europa. 
 
Met Manifesta 9 wordt de internationale kunstwereld naar Limburg gehaald en toont 
Limburg zich aan de wereld als een regio met groot cultureel potentieel. Het is 
belangrijk dat jong en beloftevol talent zich in Limburg kan ontwikkelen. De 
internationale belangstelling voor onze provincie creëert waardevolle nieuwe 
contacten tussen kunstenaars, culturele organisaties en ondernemingen. Het 
evenement zorgt er bovendien voor dat onze jonge kunstenaars zich kunnen meten 
met de internationale norm. Op die manier tilt Manifesta 9 onze regio naar een hoger 
niveau. 
 
Tot mijn groot genoegen is het oude mijngebouw in Waterschei, een industrieel pand 
met een grote historische betekenis, gekozen als hoofdlocatie van de 
kunstmanifestatie. Genk, onze lokale partner in dit verhaal, is een stad in volle 
ontwikkeling die de voorbije jaren fors heeft geïnvesteerd in cultuur. Een 
kunstproject van dergelijke omvang en allure stimuleert niet alleen de beeldende 
kunst in Limburg, maar ook de lokale economie, het toerisme en de sociaal-culturele 
actoren uit de streek. 
 
Limburg is een regio in transformatie. Onze provincie heeft haar industrieel verleden 
achter zich gelaten en evolueert naar een moderne en duurzame diensteneconomie, 
gericht op de ontwikkeling van technologie, design, toerisme en cultuur. Het is de 
ambitie om in verschillende kennissectoren, zoals ‘life sciences en clean tech’’, tot de 
Europese topregio’s te behoren. 
 
Ik ben ervan overtuigd dat Manifesta 9 voor ieder wat wils kan bieden. Als 
gedeputeerde van Cultuur ben ik dan ook zeer tevreden om deel uit te maken van dit 
schitterend initiatief. 
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Statement door Wim Dries, burgemeester van de Stad Genk, en Anniek 
Nagels, schepen van Cultuur van de Stad Genk 
 
De diversiteit die het mijnverleden met zich meebracht, kleurt onze stad. De culturele 
symbolen die vanuit alle hoeken van Europa naar Genk werden gebracht bepalen 
nog steeds het typische straatbeeld met gebedshuizen, gezellige restaurantjes en 
kleurrijke winkeltjes. Maar bovenal is er de monumentale mijnarchitectuur. 
We zijn dan ook bijzonder fier dat het monumentale hoofdgebouw van de voormalige 
mijnzetel van Waterschei deze zomer het decor zal vormen van Manifesta 9. Een 
oude en historische plek, opgenomen in het huidige Thor Park Technology Complex, 
biedt nu ruimte aan hedendaagse kunst. Met Manifesta laat Genk de bezoeker 
‘creativiteit’ vanuit verschillende invalshoeken beleven, prikkelt hem met nieuwe 
verrassende belevenissen en inspireert tot nieuwe inzichten. Uniek is dat Manifesta 
niet alleen aandacht zal besteden aan de actuele kunst maar ook kijkt naar het 
erfgoed en oog heeft voor de transformatie van heden naar toekomst, wat van groot 
belang is voor Genk. 
In onze mijnstreek zijn er nog heel wat ‘getuigen’ van dit bijzondere verleden. 
Heemkringen, erfgoed actoren en vrijwilligers steken veel tijd en liefde in de erfenis 
van Genk. We zijn blij dat Manifesta deze zorgvuldig bewaarde archieven op een 
originele en verrassende wijze wil gebruiken. Want via de verhalen achter de 
voorwerpen leer je over de verhalen van de mensen. Op die manier slaagt Manifesta 
er ook in onze Genkenaren te betrekken. We kiezen daarom voor een duidelijke 
communicatie die zich bewust richt naar een ruim publiek, met een specifieke 
aandacht voor educatieve programma’s. 
Onze Genkse verenigingen en amateurkunstenaars werden de voorbije tijd alvast 
geprikkeld om – in het kielzog van Manifesta 9 – zelf naar buiten te komen. Zo kent 
Genk en heel Limburg de komende periode een groot aanbod van kunstprojecten, 
thematische tentoonstellingen en workshops, aanvullend op de activiteiten van de 
biënnale zelf. 
We zijn ervan overtuigd dat Manifesta 9 de stad en de hele Eu-regio op de kaart van 
de hedendaagse kunst zal plaatsen en een rol kan spelen in het uitlichten en 
ontwikkelen van de Eu-regio als een aantrekkelijke en dynamische ontwikkelingspool 
ten aanzien van bezoekers, kunstenaars en ondernemers. 
We kijken er alvast naar uit u te ontmoeten en samen met u cultuur en creativiteit te 
beleven in indrukwekkend industrieel erfgoed! 
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MANIFESTA 9: AMBASSADEURSPROGRAMMA  
 
De Manifesta 9 Ambassadeurs zijn een groep Europese kunstcollectioneurs en 
kunstadepten, zowel particulieren als bedrijven, die zich hebben geëngageerd om 
Manifesta 9 te ondersteunen.  
In eerdere edities kreeg Manifesta de steun van kunstverzamelaars en vrijgevige 
sponsors die hun passie voor hedendaagse kunst wilden uitdrukken.  
Het Manifesta 9 Ambassadeursprogramma is erop gericht deze groep trouwe en 
toegewijde supporters uit te breiden.  
 
In het Ambassadeursprogramma nemen lokale, regionale en internationale 
verzamelaars deel. Het verleent de Ambassadeurs een uniek inzicht in de productie 
van de vooraanstaande grootschalige Europese kunstbiënnale, geeft de kans om 
bijzondere evenementen met gevestigde kunstenaars en curatoren uit het 
internationale netwerk van Manifesta in een sneak preview bij te wonen en biedt nog   
verschillende andere voordelen.   

In het programma betrekt Manifesta kunstprofessionals en kunstliefhebbers met 
verschillende achtergronden, in beeldende kunsten, erfgoed en architectuur.  

Via het Manifesta 9 Ambassadeurs programma hopen we een waardevol voorbeeld 
te stellen voor de private financiering van de kunsten en willen we een inspirerend, 
geëngageerd en duurzaam netwerk van Europese kunstfilantropen opbouwen. 

Meer informatie vindt u op de website www.manifesta.org 
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MANIFESTA 9: AANVULLENDE PERSINFORMATIE 

Publicaties 

Bezoekersgids  
Een bezoekersgids, de Manifesta 9 News paper, is beschikbaar aan de receptie.  

Recensie-exemplaar van catalogus  
 
De Manifesta 9 Catalogus is ook in digitale vorm beschikbaar. Het is een online 
onderzoeksinstrument dat dient als aanvulling op de tentoonstelling en als bron voor 
volgende Manifesta-edities. Het omvat uitgebreide extra informatie, zoals 
videomateriaal van de voorbereidingen voor de tentoonstelling, van de opening, 
interviews met voormalige medewerkers van Manifesta, plus heel wat inhoud en 
praktische info bij Manifesta 9. Deze catalogus is te vinden op 
http://catalog.manifesta9.org. 
 
De gedrukte catalogus is ook te koop in de Manifesta 9 Bookshop, bij boekhandel 
Malpertus, Winterslagstraat 38 in Genk. Voor verzendingen naar de rest van België of 
Nederland, kunt u terecht in de online shop van Exhibitions International, neem 
voor bestellingen in andere landen contact op met Barbara Belloli bij uitgeverij 
Silvana Editoriale. 

 

Persbeelden 

Persbeelden kunt u downloaden op www.manifesta9.org/en/press downloads 
Gelieve de correcte beeldonderschriften te gebruiken bij elk van de foto's die u 
publiceert. U vindt het overzicht van de beeldonderschriften eveneens op de pers 
download pagina.  

Gelieve er rekening mee te houden dat u geen foto's of video-opnames mag maken 
in de historische sectie Het Steenkooltijdperk in Manifesta 9.  
Het is evenmin toegestaan om, in het kader van Manifesta 9, foto's te publiceren van 
het werk van volgende kunstenaars en deelnemers: Bernd und Hilla Becher, Christian 
Boltanski, Bill Brandt, Josef Breitenbach, Marcel Broodthaers, Marcel Duchamp, Max 
Ernst, David Hammons, Josef Herman, Gustav Klutsis, Richard Long, Jafri Maryam, 
Don McPhee, Constantin Meunier, Henry Moore, Heath Robinson, Sergius 
Ruegenberg, Robert Smithson, Denis Thorpe, Bart van der Leck, Bernar Venet. 

Persknipsels 

Gelieve een (digitale) kopie van uw publicatie, artikel, recensie, aankondiging, 
verslag van Manifesta 9 op te sturen naar  
Manifesta 9 
Dennenstraat 5 
3600 Genk 
België 

of per e-mail aan 
pressm9@manifesta.org 
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Perscontacten 

pressm9@manifesta.org  

 
 
 
 
 


