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1. PERSBERICHT 

Maison des Arts stelt de collectieve tentoonstelling Sub terra voor 

Van 25 februari tot 14 mei onderzoekt Sub terra in Maison des Arts onze verhouding tot de 

cultus, het geheugen en natuurlijke hulpbronnen aan de hand van een selectie bijzondere 

werken, waaronder enkele in situ creaties. Sculptuur, keramiek, fotografie of video – de 

tentoonstelling verzamelt een tiental internationale kunstenaars uit diverse disciplines, van 

de oudste tot de meest hedendaagse. 

Van de lijkenkoelkasten van de Belgische Carole Louis (Réserves) tot de organische 

ijdelheden van de Fransman Loup Lejeune (Plasma), van de nietigverklaring van puin door 

Marie Sommer (Teufelsberg) tot het petroleum-uithangbord van de Rus Andrei Molodkin 

(Europese Vlag), tot de vreemde totems van de Senegalese Seni Awa Camara (Asék di si fool/ 

Vrouw met kikkers) of een kluwen van wortels van Diana Scherer (Hyper rhizome), brengt Sub 

terra zowel onze begrafenisriten – religieus of profaan – als de dialoog van de levenden met 

de tijdelijkheid en de omgeving naar voren. 

Sub terra is een project van de beeldende en performancekunstenares Lola Meotti, gedreven 

door de ambitie om culturen, tijdsperiodes en continenten te doorkruisen om de ervaring 

van het geheugen aan het heden te koppelen. 

Via deze tentoonstelling draagt Maison des Arts bij aan het doorbreken van hokjesdenken 

tussen disciplines en aan de uitstraling van gevestigde of opkomende kunstenaars in de 

hedendaagse creatie. 
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2. INTENTIENOTA 

Ik kreeg het idee voor de tentoonstelling Sub Terra in 2015 in Duitsland, tijdens een bezoek 

aan de Völklinger Hütte, een voormalig ijzer- en staalcomplex dat werd omgebouwd tot 

tentoonstellingszaal, gelegen in de Duitse stad Völklingen in Saarland. Ik leerde er dat de in 

1873 gebouwde fabriek in Europa al snel een uniek industrieel complex werd, dat alle 

stappen voor de productie van gietijzer en staal besloeg. Op de piek van haar productie na 

de oorlog had de fabriek wel 17.000 arbeiders in dienst. Ze sloot haar deuren in 1986 en was 

het eerste industriële monument dat door Unesco tot werelderfgoed werd uitgeroepen. 

Tegenwoordig is het een museum dat haar geschiedenis vertelt en ook verschillende 

tijdelijke tentoonstellingen onderbrengt. Die dag ging de tentoonstelling in de voormalige 

grote machinezaal over schedels. Van Pompeï tot Damien Hirst: het parcours nam me door 

de continenten en eeuwen heen mee langs een immens rariteitenkabinet.  

Het is in dit monument van de gouden eeuw van de industrialisering, te midden van duizend 

menselijke hoofden, tronies en koppen, dat ik oog in oog kwam te staan met een gezicht: 

een bepleisterde Vanuatu-schedel. Hij stond in een vitrinekast, op een staaf. Op de plaats 

van de ogen zaten kleine, holle en ronde kassen en de huid was blauwig. Ik las de uitleg die 

erbij stond en ontdekte dat de bewoners van de eilanden in de Stille Oceaan in het hoofd 

de zetel van de ziel zagen. Volgens bepaalde gebruiken mocht het lichaam van de 

overledene worden onthoofd vóór de begrafenis. Later werd dan de schedel opgegraven. 

Hij werd schoongemaakt en als het ware bepleisterd met een mix van leem en plantaardige 

oliën, met de bedoeling om een nieuw gezicht te creëren. Hoewel de schedel een 

herinnering is, stelt hij niet de overledene voor zoals die bij leven was. Hij symboliseert een 

staat van overgang naar de wereld van onze voorvaderen.  

Wat we ook verraste, was de uitdrukking op het gezicht. Hij keek me stomverbaasd aan. Mijn 

hoofd begon onzichtbare verbanden te leggen. Waarover kon hij zich verbazen? Verwees het 

naar de context waarin hij zich had bevonden? De geesten van de mijnwerkers, de arbeiders 

van deze fabriek die een gedenkteken is geworden, waren in dialoog met deze mens, die 

was weggerukt uit zijn territorium en ook was teruggekeerd van de doden. Men viert een 

herinnering. Maar in naam van welk heden, voor welke toekomst? Grondstoffen, het klimaat, 

de werkomstandigheden, cultuurkaping... Veel schijnbaar uiteenlopende thema’s botsten in 

mijn hoofd.  

De afgelopen zeven jaar, waarin ik kennismaakte met kunstenaars of hun werk, is de 

tentoonstelling Sub Terra steeds meer vorm gaan krijgen. En die is nu te zien in La Maison 

des Arts in Schaarbeek, in dit prachtige herenhuis dat zelf een symbool is van een ander 

tijdperk, met andere klassenverhoudingen, een gedenkplaats die nu ook een 

tentoonstellingsruimte is.  
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De kunstenaars van Sub Terra bedienden zich onder meer van aarde, zout, beenderen, 

malachiet en aardolie. Ze nodigen de toeschouwer uit tot een lezing van onze beschaving in 

de vorm van stratigrafie. De kunstenaars illustreren hier onze conflictrelatie met de 

ondergrondse wereld, van de ingewanden van de aarde tot haar opperhuid. Vrijpostigdelft, 

boortenontgint de mens, vaak in een machtsstrijd met zijn medemens en het materiaal zelf, 

alsof het onuitputtelijk is. Het blootleggen van de raderwerken van winst en hun aberraties 

roept hier politieke, sociale en ecologische vragen op. Graven is ook reizen naar een 

voltooide toekomst, van archeologie tot religieuze of profane begrafenisrituelen. Onder het 

aardoppervlak graven we onze geschiedenis op en zoeken we een eeuwige rustplaats. De 

tentoonstelling Sub Terra neemt de bezoeker mee op een reis, een permanent heen en weer 

gaan tussen ons verleden, ons heden en onze onzekere toekomst.  

Lola Meotti, 2022  
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3. KUNSTENAARS 

SEYNI AWA CAMARA, SIGALIT LANDAU, LUCIEN PELEN, MARIE SOMMER, GIOVANNI 

CIONI, CORINE BORGNET, TATIANA BOHM, MAARTEN VANDEN EYNDE, ANDREI 

MOLODKIN, LOUP LEJEUNE, CAROLE LOUIS, DIANA SCHERER 
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4. LA MAISON DES ARTS 

La Maison des Arts, geanimeerd door de dienst Franstalige Cultuur van de gemeente 

Schaarbeek, is een heel bijzondere plek. De activiteiten zijn vooral gericht op hedendaagse 

creativiteit in de plastische kunsten.  

In La Maison des Arts heerst reeds sedert 1950 (datum waarop de gemeente het huis 

aankocht) een ruime artistieke activiteit. In 2005 is er een belangrijke ontwikkeling: het 

voorstel aan de kunstenaars om ter plaatse te werken, teneinde een echte samenhang te 

bereiken tussen het werk en het Huis. Uiteindelijk beslist de Gemeente Schaarbeek er een 

echte broeikast van te maken in het domein van de beeldende kunsten, een bron van 

schepping, verspreiding en culturele uitstraling.  

In een geest van vorming en sociale betrokkenheid zijn de doelstellingen het organiseren 

van gelijke kansen voor toegang tot kunst en het aantrekken van een nieuw publiek. 

Concreet: ieder jaar worden diverse tentoonstellingen gebracht: bekende of opkomende 

kunstenaars, collectieven, jury’s van hogescholen ... De tentoonstellingen zijn systematisch 

omkaderd met diverse activiteiten (lezingen, films, georganiseerde bezoeken, ontdekkingen), 

die ontmoeting, uitwisseling en reflectie stimuleren.  

Twee keer per jaar nodigt La Maison des Arts, met de steun van de Federatie Wallonie- 

Bruxelles, beeldende kunstenaars of curatoren uit om het pand in te nemen. De installaties 

waren telkens uitzonderlijk. De kunstenaars kiezen soms de salons, soms de bibliotheek of 

ook nog de ruime eetkamer. Hun werken gaan de dialoog aan met het huis, zijn geschiedenis, 

zijn bewoners.  

Bob Verschueren was de eerste, gevolgd door Marie-Jo Lafontaine, Marin Kasimir, Bénédicte 

Henderick en meer recent Hughes Dubuisson, Philippe Cardoen en Jean-François Diord, de 

“atoombommen” van Dany Danino, Lucile Bertrand, Arlette Vermeiren et Anne Liebhaberg, 

Bernard Villers, Jonathan Sullam, Laurent Quillet, VOID, Léopoldine Roux et Johan Muyle. 

Een brochuurtje laat vanaf nu een blijvend spoor achter van deze voorbijgaande projecten.  

La Maison des Arts is genesteld in een historisch, geklasseerd gebouw en bevat een 

belangrijk historisch patrimonium dat, telkens als de kans zich voordoet, in dialoog treedt 

met hedendaagse creaties.  

La Maison des Arts ontwikkelt zijn vernieuwingsdrang en creativiteit door 

samenwerkingsverbanden en acties naar de buitenwereld, meestal in netwerkverband met 

de Schaarbeekse culturele spelers, organiseert ateliers en lokale collectieve happenings zoals 

“Extra Small”...  
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5. PROGRAMMA 

Rondleidingen 

Privégroep: €65 per groep 
Groep met een pedagogisch doel: €2 pp 
Schoolgroep: gratis  
Info & Res (verplicht): lamaisondesarts.be  

Rondleidingen & creatieve workshops 

Een rondleiding gevolgd door de workshop van je keuze (2 u) 

Atelier 1: Met voeten van klei 

Maak met natuurlijke en kunstmatige materialen aardenwerken wezens uit een ondergrondse 
wereld …  
Techniek: boetseren / in elkaar zetten 
+ 5 jaar 

Atelier 2: Niet openen vóór  … 

Techniek: assemblage / collage / schrijven  
Maak je eigen tijdscapsule en laat een spoor achter van wie je nu bent  
+ 7 jaar 
Privégroep: €90 per groep 
Groep met een pedagogisch doel: €3 pp 
Schoolgroep: Gratis 
Info & Res (verplicht): lamaisondesarts.be 

Jeudi Follow Me  

Volg elke donderdagmiddag gratis onze gids, op ontdekking van de werken van de 
tentoonstelling.  
FR: 02.03, 09.03, 16.03, 23.03, 06.04, 13.04, 27.04, 11.05 – 12:30 > 13:30 
NL: 30.03, 20.04, 04.05 – 12:30 > 13:30 
Res (verplicht): lamaisondesarts.be 

Meet the curator 

Lola Meotti, curatrice van deze tentoonstelling, is je gids vandaag. Tegelijkertijd wordt er ook 
een Nederlandstalig bezoek aangeboden. 
€5  
12.03 &  23.04 – 11:00 > 12:30  
Info & Res (verplicht): lamaisondesarts.be 
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AFTER FIVE 

Bezoek de tentoonstelling tijdens een nocturne en pik meteen een activiteit in L’Estaminet 
mee: 
 
09.03: filosofisch debat 
13.04: repaircafé (klein elektronica) 
11.05: concert  
Gratis 
09.03, 13.04 & 11.05  
17:00 > 22:00: Nocturne expo 
19:00 > 21:00: activiteit in l’Estaminet 

Family Sunday  

Rondleiding met het hele gezin & artistiek-creatief labo  
Ontdek de werken aan de hand van verhalen en spelletjes. In het labo mag je 
experimenteren, klasseren, spelen en tekenen, om daarna je eigen creatie mee naar huis te 
nemen!  
FR & NL: 12.03 & 23.04 – 15:00, 16:00 
€5/pers of €15/gezin (2 volwassenen & 2 kinderen)  
Res (verplicht): lamaisondesarts.be 
L’Estaminet open 
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6. PRAKTISCHE INFORMATIE 

EXPO Sub terra 

25.02 > 14.05.2023 

 

Openingsuren  

Dinsdag tot vrijdag van 11.00 tot 17.00 uur 
Weekend van 11.00 tot 18.00 uur 
Gesloten op 09.04 

Gratis 

 

La Maison des Arts 

Haachtsesteenweg 147  
1030 Schaarbeek 
www.lamaisondesarts.be  

 

Perscontact 

 
General Manager: Séverine Provost  
Project Coordinator: Sophie Moffat 
sophie@beculture.be | +32 4 94 65 36 57  
info@beculture.be | +32 2 644 61
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