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OPGELET!
Het is ten strengste verboden
de kunstwerken aan te raken.

Raak de kunstwerken niet aan a.u.b.

Raak a.u.b. de kunstwerken aan.

Omhels de kunstwerken a.u.b.

De kunst omhelzen

Hoe het CKV wil leren van de kunstenaars en estates die ze ondersteunt

Een archief is een organisch geheel dat dienst doet als bewaarplaats van belangrijke 
gegevens vastgelegd in de vorm van documenten die voor een bepaald doel vervaardigd 
zijn. De documenten kunnen de vorm aannemen van brieven, postkaarten, rekenin-
gen, agenda’s, notulen, dossiers en akten maar ook foto’s, films en digitale bestanden. 
Archiefstukken onderscheiden zich van andere vormen van documentaire informatie 
doordat ze zijn ontstaan als direct gevolg van het gericht functioneren van een instelling, 
persoon of groep personen. De waarde en belang van archieven of archiefstukken hangt 
niet af van het materiaal of het uitzicht maar van de betekenis die ze verwerven als deel 
van een groter geheel.

In het boek Portraits uit 2017 vergelijkt kunstcriticus John Berger het archief met een 
archeologische site: het is een plek waar voormalige inwoners of passanten hun sporen 
hebben achtergelaten. Hoe gefragmenteerd die brokstukken ook mogen zijn, ze vertel-
len ons voldoende om hoegenaamd in het gezelschap van onze ‘voorgangers’ te verto-
even en een direct contact met het verleden te onderhouden. Jacques Derrida definieert 
het archief in Mal d’archive uit 1995 als een plaats waar de mogelijkheid bestaat om 
iets te bestuderen, iets te herhalen, iets te reproduceren of (opnieuw) te interpreteren. 
Bovendien, zo benadrukt Derrida, opent een archief deuren naar nog meer archieven 
waardoor het archiefwerk en het onderzoek zich eindeloos kunnen blijven ontplooien.

Archieven worden vandaag vaak onoverzichtelijk en versnipperd bewaard. Vaak zijn 
ze helemaal niet of slechts gedeeltelijk ontsloten. Het is daarom noodzakelijk dat er 
specifiek aandacht wordt gevestigd op het behoud, het beheer en de structurering van 
deze entiteiten, die overigens stuk voor stuk een verschillende aanpak vergen. Bijzonder 
zijn de archieven die kunstenaars of kunstinstellingen vormen en die vaak een hybride 
kruisbestuiving zijn van documenten en kunstwerken. Beeldende kunstarchieven en 
nalatenschappen nemen dan ook een cruciale positie in binnen het veld van het loka-
le en nationale culturele erfgoed, en dit in sommige gevallen zelfs met internationaal 
belang en uitstraling.

Een hoge nood aan verbinding, zichtbaarheid en waardering van deze archieven 
leidde in de loop van 2017 tot de oprichting van het Centrum voor Kunstarchieven 
Vlaanderen (CKV) dat in januari 2019 officieel een eerste opstartfase inging. Het CKV 
ontving de opdracht van Minister Sven Gatz om uit te groeien tot een ondersteunend 
orgaan dat expertise en advies biedt en als kennisknooppunt fungeert voor de vorming, 
het behoud en de ontsluiting van hedendaagse kunstarchieven. Onder de koepel van het 
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M HKA zal het CKV zich toeleggen op het beschrijven, onderzoeken en ontsluiten van 
kunstarchieven voor het publiek, daarbij een gedistribueerd model hanterend waarin 
bewaring, zorg en betekenisgeving centraal staan.

In 2011 reeds startte het M HKA een digitale werking op als katalysator van die 
archiefwerking met het web-platform ensembles.org. Sindsdien zette het M HKA ver-
schillende stappen om een professionele archiefwerking verder uit te bouwen. Vandaag 
fungeren de archieven van onder meer het I.C.C., Panamarenko en Hugo Roelandt als 
casussen binnen de ontwikkeling van het centrum. Concreet zal het CKV archiefpo-
tentieel en expertise in kaart brengen en de eigen expertise en acties inzetten voor en 
in samenwerking met beeldende kunstarchieven in Vlaanderen. Het CKV rekent ook 
de zorg voor nalatenschappen en de begeleiding van estates expliciet tot zijn opdracht.

Johan van Geluwe heeft zich van het archetypisch archief zowel de betekenis genere-
rende waarde als anderzijds ook de werkwijze eigen gemaakt. Reeds decennia lang laat 
hij op hoogst eigen manier zijn sporen na in diverse persoonlijke en instellingsarchieven 
of verzamelingen via mail art. Ze vormen vandaag echo’s van de boeiende ontwikkeling 
en steeds sneller evoluerende verspreiding van de hedendaagse kunst en dit niet enkel in 
Vlaanderen en België maar ook ver daarbuiten. Daarom is de aandacht voor zijn werk 
van intrinsiek belang en biedt het onderzoek hieromtrent een bredere horizon op de 
recente kunstgeschiedenis.

De werking van de Stichting Johan van Geluwe kan zonder meer omschreven worden 
als een volwaardige ‘omhelzing’ van de kunstenaar: “Het doel van de Stichting is de 
studie van en rond de persoon en het werk van Johan van Geluwe te bevorderen en te 
coördineren, het inventariseren en verzamelen van zijn werk en documenten, een fonds 
op te richten, te beheren en bekendheid te geven, het steunen en aanmoedigen van 
geestverwante kunstenaars.”

Het CKV heeft eveneens als ultieme doelstelling het brede kunstenveld in Vlaan-
deren te sensibiliseren en te activeren door onderzoek en aldus de contextualisering en 
maatschappelijke en publieke inbedding van kunstarchieven te stimuleren. Een intense 
samenwerking en uitwisseling met kunstenaars, instellingen en estates zal in belangri-
jke mate de initiatieven beïnvloeden die het CKV zelf wil opzetten, parallel aan een 
werking van de netwerken waar het centrum deel van uitmaakt. De Stichting zelf maar 
ook de artistieke praktijk van Johan van Geluwe gelden voor het CKV als lichtende 
voorbeelden en bieden inspiratie voor de verdere ontplooiing van het centrum.

Evi Bert en Melanie Deboutte, CKV / M HKA
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