City choreographies against fascism
Especially these days, disenchanting the national celebrations from the often nationalist narrative feels urgent, in
need to emphasise (the often invisible) diversity of our communities and their (often vulnerable) sense of belonging. Public space is the space that manifests so much of the grand narratives through the visual and textualranging from the historical monuments to the capitalist rain of adverts. Hacking the public space so to dismantle,
make relative, question, is often made by the (much intuitive) merging of the art and activism, working on the
alternating the symbolic so to explore the feminist, anti-fascist potential of the visual and the textual.
The project Za Nasza i Wasza (For Yours and Ours) is a series of posters and animations which showed up in
Warsaw public space around 11th of November- the polish independence day. Though celebrating the sovereignty brought back after 123 years of annexation, this date is currently much associated with the biggest nationalist
march in Poland, organized in Warsaw, propagating a model of white, masculine, conservative Catholic patriotism. In 2020, a group of artists and cultural makers came together and designed feminist, pro-ecological,
anti-fascists posters that used as the inspiration the legendary slogan For Freedom Yours and Ours first created
during the fight for independence. This project came together with the women+ struggle against the abortion
ban and the ongoing discrimination of LGBTQ+ community, expressing our longing for both cultural and
systematic inclusivity. I feel manifesting the solidarity between discriminated communities and practicing intersectional feminism is the only reasonable logic that can bring a wholesome change, and changing the public landscape by even such small diversional actions has the potential to speak out (here done without clear authorship
and the embedded individual precarity) and let an alternative perspective appear between the moving bodies and
their digesting eyes.
Weronika Zalewska
The project was realized by Rok Antyfaszystowski and Biennale Warszawa.
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LES CORPS INCORRUPTIBLES BY EMILIE HALLARD

It’s 2021 and our bodies are still political.
The 21st century still drags on with the same beauty standards of the last century. Those of a young, white, thin, ethereal
and heterosexual woman. Beauty, or rather a woman’s first commercial asset, is a passport to a happy marriage, professional
success and social recognition. Both women and men are bombarded with an infinite amount of photoshopped images,
which has alienated them and also driven them on a search for ideal beauty. This claustrophobic and impossible standard has
only lead us to eternal comparison, frustration and levels of self-hatred. A blinded population starved by its regimes, which
becomes terribly tractable and obedient.
Refusing the norm is to choose, as from the vulnerable side as the enthusiastic one, to be incorruptible, faithful to oneself,
honest, punk in front of a capitalist system that fathers monstrous children of uniformity and consumerism, all made from
the same postcolonial and patriarchal mould.
The artist refused the norm. She cherished and desired bodies of all ages, sizes, genders and colours, with intent to
deconstruct beauty standards, beginning a quest for honesty, empowerment, acceptance and self-confidence, while gathering
the words of my peers and taking a tender look at them.
These incorruptible bodies are a celebration of the diverse, the unlikely, the ambiguous, the androgynous, the non-obvious
and the non-binary.

Les corps incorruptibles is a feminist, queer and anti-racist declaration of love.

Texts by Judith Butler, Antonio Centeno, Virginie Despentes, Jean Kilbourne, Daria Marx, Erin McKean, Elvira Swartch
Lorenzo, Nicole Seck and Julie Rambal.

Ik sneed, per ongeluk, met een groot mes in mijn handpalm. Het voelde alsof het een hele grote snee met
veel gebloed en gevloek en getraan zou worden. Dat werd het allemaal niet. De schade bleef beperkt. Ik
zag een heel klein sneetje. Als ik mijn hand bewoog kon ik het open en toe zien gaan. Ik deed het expres
om de beweging van het vlees te zien. Er kwam geen bloed uit, het zag gewoon een beetje donkeroranje,
een mooie kleur. Ik duwde er hard op, om te zien of er meer van dat oranje spul zou uitkomen, maar
dat gebeurde niet. Ik had niet echt iets om over te vloeken en te tranen nu, de snee was niet diep genoeg.
‘Volgende keer beter’, dacht ik.

—————————————

Zonnecreme tussen mijn oren. Zweet tussen mijn borsten. Bloed tussen mijn billen. Zenuwen tussen
mijn oren. Liefde tussen mijn duimen.

—————————————

Mijn moeder is een echte ananaskenner. Er bestaat niemand die beter weet dan zij wanneer de ananassen
rijp zijn. De ‘ananas-fluisteraar’, noemen ze haar ook wel eens. Ze brengt de ananas naar haar oren
en luistert er naar. Nooit zegt ze wat de ananas haar te vertellen heeft. Dat vind ik erg jammer, ik zou
ook graag ananastaal willen fluisteren. Als ze haar neus optrekt, is de ananas nog niet rijp. Zie je haar
mondhoeken naar boven gaan en haar oren spitsen, dan is de ananas rijp.

Ooit, wanneer de tijd rijp is, gaat ze haar ananasmemoires neerschrijven. Daar kijk ik heel hard naar uit.
Wanneer de tijd ananasrijp zal zijn.

—————————————

Er lagen twee stukken schimmelkaas op het voetpad, verstopt in een hoekje achter een elektriciteitsmeter.
Ze zaten nog in een plastic velletje, de ene had een rode promo-sticker en de andere vandaag-tegebruiken-sticker.

Ze lagen er wat eenzaam te liggen. Wie zou hen daar hebben achtergelaten? Zouden ze wat aan elkaar

kant op, de wind blies in alle richtingen tegelijkertijd. Elk stukje binnenin haar vel bewoog. Het leek wel

hebben? Of zou het plastic velletje hen verhinderen om te praten tegen elkaar? Gelukkig bood de

alsof haar botten gemaakt waren van gekookte spaghettislierten, waarbij haar huid een dikke roomsaus

elektriciteitsmeter wat schaduw. Konden ze in ieder geval niet smelten.

was die de slierten amper kon samenhouden. Ik keek naar haar en werd overrompeld door een wrede

De volgende dag passeerde ik de schimmelkaasjes opnieuw, nu waren ze wat dichter tegen elkaar aan

schoonheid. Ik had nog nooit iemand zo mooi pijn zien hebben.

gekropen! Ze lagen nog meer verstopt in het hoekje. Misschien was het te koud om er ‘s nachts alleen te
liggen…

—————————————

Ik passeerde de dag erna nog een keer, om te kijken hoe het met ze ging, maar de schimmelkaasjes waren
verdwenen. Ik keek heel diep in het hoekje naast de elektriciteitsmeter, maar ze waren niet te vinden… Ik

PLAN: hoe een man om te brengen met een brood.

vond wel een klein briefje waarop stond: “Wij zijn ermee weg, we zoeken andere oorden op.”
1. Vraag hem waar hij woont.
—————————————

2. Ga 5 beschimmelde broden in zijn brievenbus steken.
3. Gooi wat extra broodpudding tegen zijn raam aan (met banaan).

Zwerk = drijvende wolken, uitspansel, hemel

4. Vergiftig hem met vervallen verloren brood.
5. Indien vergiftiging niet werkt, verstik hem met broodcroutons (met look).

—————————————

6. Maak jezelf een tosti met ham en kaas van het brood dat overschiet.

Je hebt iets met water?

—————————————

• 		

- Ja, ik heb iets met water.

Wat heb je dan precies met water?

“Het ene uur vliegt al sneller voorbij dan het andere”, zei hij.

• 		

Ik vroeg me af hoe uren vliegen. Ik heb nog nooit een uur voorbij zien vliegen. Maken ze lawaai als ze

- Ik drink het graag, ik zwem er graag in, maar het liefst van al kijk ik er gewoon graag naar.

Als het stil ligt, of wanneer het golft, als het kookt of kabbelt, in een plas op de grond of spuitend

vliegen? En vliegen ze in formatie? Vogels vliegen blijkbaar in formatie omdat ze zich dan veiliger voelen.

uit een slang. Ik zou zelf heel graag water willen zijn.

Zouden uren zich ook veilig of onveilig kunnen voelen? ’s Nachts heb ik wel eens een onveilig uur zien

Waarom zou je graag water willen zijn?

wandelen, maar het uur kon niet vliegen. Misschien moet ik wat meer tijd nemen om naar de hemel te

• 		

kijken, dan kan ik misschien wel een keertje een uur zien vliegen, als het niet te snel gaat.

- Dan hoef ik geen woorden meer te gebruiken. Ik laat het water voor mij spreken. De

vloeistof beweegt zich naargelang mijn gemoedstoestand. Lijkt me heerlijk.
• 		
—————————————

Ik zag haar een keertje vallen. Ik had nog nooit iemand zo mooi zien vallen. Elk gewricht ging een andere

DE EERSTE STAP

Michaelina Woutiers. Zegt die naam u iets?
Ze was een tijdgenoot van Rubens en Van Dyck en werkte vanuit Brussel. Woutiers was bijzonder getalenteerd en
kan samen met Van Dyck beschouwd worden als dé top van de 17e -eeuwse Barokschilderkunst. In stijl en kwaliteit
is hun werk nauwelijks te onderscheiden. Het zou me dan ook niet verwonderen mochten sommige van haar
werken onterecht toegeschreven zijn aan Van Dyck.
Een andere figuur is Clara Peeters uit Antwerpen. Hoewel net als Woutiers succesvol in haar tijd, was ook zij tot
voor kort een grote onbekende. De tentoonstelling ‘Clara Peeters. Aan tafel!’ in 2016 in het Rockoxhuis maakte
daar een einde aan. En terecht want Peeters was de pionier van het stilleven. Vreemd dat we dat pas 400 jaar na
haar dood te weten komen.
Het M HKA gaat verbouwen en heeft ambitieuze toekomstplannen, vernamen we in de laatst verschenen HART.
,,
Dat is fijn om te lezen en goed nieuws want zoals artistiek directeur Bart De Baere zegt, kent Vlaanderen geen
volwaardige musea voor hedendaagse kunst hoewel haar grootste troef beeldende kunst is. Dit project is de eerste
stap naar zo’n volwaardig museum, aldus De Baere. Dat schept hoge verwachtingen.
Hij kondigt 3 monografische overzichtstentoonstellingen aan die zullen plaatsvinden in het najaar van 2017, 2018
en 2019. Ze dienen om het werk van Marcel Broodthaers, Joseph Beuys en James Lee Byars in de verf te zetten.
De drie grote B’s noemt De Baere ze en hij beschouwt hen als de Besten van de hedendaagse kunst. Bovendien
hadden de drie B’s tijdens hun leven een persoonlijke band met Antwerpen. Het artikel van HART verwijst naar de
missietekst “M HKA wordt een hedendaags forum voor kunst, publiek en de wereld” die te vinden is op de website
van het museum. Het nieuwe museum van de toekomst heeft ambitieuze plannen. “Het project van het M HKA
heeft de notie van Vlaamse Meesters als kern.” staat er en “Beeldende kunst in en uit Vlaanderen is zowel cultureel
als economisch een relevant exportproduct. Niet alleen hedendaags, maar ook verankerd in de geschiedenis.
[...] Vlaanderen blijft tot op vandaag een centrum van wereldbelang voor beeldende kunst met kunstenaars zoals
David Claerbout, Jan Fabre of Luc Tuymans die in de wereldwijde top honderd kunstenaars van het moment
staan.” Vlaamse Meesters dus. Even verder worden vooral ‘Vlaamse’ kunstenaars aangehaald die in de tijdelijke
en permanente collectiepresentaties te zien zullen zijn. Op twee kunstenaars na zijn het allemaal mannen. Geen
enkele in Belgie.. residerende vrouwelijke kunstenaar is erbij. En dat in een missietekst die de ambitieuze toekomst
van het museum wil bekend maken met de klemtoon op Vlaanderen? En dat als eerste stap naar een volwaardig
museum?
Verder is de ranking waar in het citaat naar verwezen wordt, geen directe kwaliteitsranking maar een
kansenranking. De kunstenaar die internationaal de meeste kansen krijgt om haar of zijn werk te tonen in
..
toonaangevende instituten, galerieen
en andere locaties staat het hoogste genoteerd.
En dat is de kern van het probleem en misschien toont die zich al in de keuze voor de term ‘Vlaamse Meesters’.
Kunst is internationaal en de geschiedenis van de kunst leert ons dat vrouwen steeds minder kansen kregen
dan hun mannelijke collega’s. En nadien worden ze dikwijls vergeten of uit de kunstgeschiedenis weggegomd.
Herontdekt worden is hun laatste hoop. Maar hoewel ze veel talrijker zijn dan vroeger, blijkt ook nu nog dat ze
vergeten worden waardoor ze wat erkenning betreft, moeilijk kunnen concurreren met hun mannelijke collega’s,
laat staan in dergelijke kansenrankings.
Als ze niet vermeld worden, krijgen ze minder kansen.
In 2007 bleek dat in de collectie van M HKA, 85 vrouwelijke kunstenaars (internationaal) opgenomen waren op
een totaal van 550 of goed voor 15 %.1 Tien jaar later is dat percentage met 3 % gestegen naar 18 % of 124 vrouwen
(internationaal) op 691 kunstenaars2.

Als ze niet in de collectie zitten, kunnen ze niet getoond worden.
Hoe kan het museum de ambassadeur zijn van de beeldcultuur in Vlaanderen als het vergeet dat ook onze
vrouwelijke kunstenaars daar deel van uitmaken? Als we stilaan moeten beseffen dat beeldende kunst het gezicht
,
van Vlaanderen is en onze grootste troef, moeten we dan ook niet stilaan beseffen dat dat gezicht voor een groot
deel vrouwelijk en multicultureel is? Waarom lezen we niets over hen in de missietekst ? Waarom zijn ze afwezig?
Waar is de diversiteit?
Het M HKA heeft de afgelopen jaren zeker inspanningen geleverd om meer vrouwelijke kunstenaars te tonen en
dat is alleen maar toe te juichen. Maar van een gelijkwaardig evenwicht en gelijke kansen is er voorlopig nog geen
sprake. In de programmatie van het museum zijn nog geen drie vrouwelijke ‘B’s’ te bespeuren, die eer komt hen
voorlopig nog niet toe.
Er is niet alleen een betere infrastructuur nodig om het museum van de toekomst te worden maar vooral een
mentaliteitswijziging. Hoe kan het M HKA volwaardig meespelen in de Europese (sub)top als het museum
in de missietekst vergeet dat vrouwelijke kunstenaars ook recht op hun ruimte en erkenning hebben, als ze
ondervertegenwoordigd zijn in de presentaties en de collectie?
Zolang het museum niet inzet op het grondig wegwerken van dat onevenwicht en onrecht kan het nooit die
ambitieuze functie waarmaken. En met een groei in de collectie van 3 % op 10 jaar tijd zal het nog heel erg lang
duren eer het museum een volwaardig museum zal zijn.
..
Er bestaat in Belgie/Vlaanderen
een hele grote groep vrouwelijke kunstenaars die op professioneel hoog niveau
werkzaam is. Het is wel erg jammer dat het nu in 2017 nog steeds niet evident is dat onze vrouwelijke kunstenaars
die belangrijke spelers zijn op het veld van de hedendaagse kunst, zowel nationaal als internationaal, nog steeds
vergeten worden als het gaat om erkenning en waardering voor hun werk, als het gaat om het in kaart brengen van
de geschiedenis, als het gaat om deel uit te maken van het (toekomstige) geheugen.

In 2018 krijgt Michaelina Woutiers haar eerste solotentoonstelling. De curator is Katlijne Van der Stighelen,
auteur van ‘Vrouwenstreken’,3 die van het herstellen van de kunstgeschiedenis haar levenswerk heeft gemaakt. Zij
,,
zal Michaelina Woutiers, een van onze grootste schilders uit de 17e eeuw, haar ruimte geven in het Rubenhuis 400
jaar na haar dood.
Ik wens het museum van de toekomst, het M HKA zeer veel succes toe maar laat ons die toekomst samen vieren met
,
een open blik, met alle kunstenaars.
,

Voorzie veel plaats voor vrouwelijke kunstenaars in ons museum van de toekomst zodat we niet nogmaals 400 jaar
moeten wachten op een vrouwelijke curator die oog heeft voor deze historische discriminatie.
Het actief wegwerken van die discriminatie, dat is de eerste stap.
Karin Hanssen
Beeldend kunstenaar
Onderzoeker aan KASKA, oprichter van Picture This! Gender & Art (2017) en CWAB (2011), een onderzoeks- en
..
promotieplatform met databank voor vrouwelijke hedendaagse kunstenaars werkzaam in Belgie.

1. Zie Pieters, Rudy ‘Te weinig vrouwelijke kunstenaars in Vlaamse musea’ De Morgen, 16.04.2007
2. Info M HKA, 31 januari 2017
3. Zie Van der Stighelen, Katlijne, Vrouwenstreken. Onvergetelijke schilderessen uit de Lage Landen, (Lannoo, oktober 2010).
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KIOSK’s LINDA NOCHLIN FANZINE

Why Have There Been No Great Women Artists?
Issue 2

50 years ago, in January 1971, Linda Nochlin’s essay Why Have There Been No Great Women Artists? was
published in ARTnews magazine.
Few art historians have been as influential, prolific and radical as Nochlin who, between 1960 and 2017, wrote
seventeen books and countless articles in which she socially and historically examined, commented on and argued
for equality for women in the arts. To mark the 50th anniversary of the essay, KIOSK aims to contextualise
Nochlin’s work and that of artists and writers, activists or designers who identify as women, in the creation of a set
of 4 FANZINES.

KIOSK’s LINDA NOCHLIN FANZINE is published online on kiosk.art in a pdf that can be printed at home.
Future contributions can be sent to kiosk@hogent.be or by regular mail to:
KIOSK, LINDA NOCHLIN FANZINE, Louis Pasteurlaan 2, 9000 Ghent, Belgium.
All textual or visual contributions in the form of essays, poems, or visual art forms such as drawings, moving
image, photographs etc. are welcome. The contributions can be signed, anonymous or under a pseudonym.
Next deadline: September 14th 2021
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