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Met In-Discipline wordt in Bonnefanten
Roermond opnieuw een tentoonstellings
dialoog aangegaan met Atelier van Lieshouts
installatie Bonnefantopia. De uitgesproken
vormentaal en tegenstellingen in Bonnefantopia
– enerzijds obsessief sporten, anderzijds vrij
van alle moraal zuipen – zijn leidraad bij de
keuze van vijf jonge kunstenaars uit België,
Duitsland en Nederland. De wisselwerking
tussen discipline en non-discipline spiegelt
zich weer in de uiteenlopende kunstenaars
praktijken. Zo ontstaat een spanningsveld
tussen rigoureuze theatraliteit en losbandige
expressie; strikt raster en vrijzwevende poëzie.

With In-Discipline, Bonnefanten Roermond is
once again engaging in an exhibition dialogue
with Atelier van Lieshout’s installation Bonnefantopia. The distinct language of forms and
contrasts in Bonnefantopia – on the one hand
exercising obsessively and on the other boozing
without moral restraint – were the guiding
principles in selecting five young artists from
Belgium, Germany and the Netherlands. The
interaction between discipline and non-disci
pline is reflected in the diversity of the artists’
practices. It creates a field of tension between
rigorous theatricality and wild expressiveness,
and strict grids and free-flowing poetry.

Bonnefanten Roermond is een plek waar jonge
talentvolle kunstenaars uit de brede Euregio
een kans krijgen om te exposeren samen met
een werk van een gerenommeerde kunstenaar
uit de Bonnefantencollectie. Het museum biedt
ook jonge curatoren, in samenwerking met de
Elective Museum curatorship van de Univer
siteit Maastricht, een kans tentoonstellingen
te maken voor Bonnefanten Roermond. De
studenten doen in dit project waardevolle
ervaring op door te werken met kunstenaars
en museumprofessionals.

Bonnefanten Roermond is a place where young
talented artists from the broad Euregion get
the opportunity to exhibit work alongside a
renowned artist from the Bonnefanten collec
tion. The museum also gives young curators
the chance to make exhibitions for Bonnefanten
Roermond, one of them in cooperation with
the Elective Museum curatorship of Maastricht
University. In this project, the students gain
valuable experience through working with
artists and museum professionals.

Joep van Lieshout is kunstenaar en voorman van
Atelier van Lieshout, een studio en werkplaats
met ongeveer twintig medewerkers. avl werd in
1995 opgericht om de mythe van het geïsoleerde
kunstenaar-genie te ondermijnen. Internationaal
kreeg Van Lieshout bekendheid met zijn
gekleurde polyester beelden en installaties die
balanceren op het grensvlak van architectuur,
ontwerp en kunst. Vaak zijn de werken provoce
rend; eerder geconstrueerd om er mee te kunnen
overleven, lekker vies en praktisch.
Aanvankelijk stelde Van Lieshout in zijn
werk de positie van kunst ter discussie. Hij
maakte functionele objecten, creëerde zelfvoor
zienende mini werelden. Tegenwoordig ligt zijn
interesse bij het menselijk lichaam en zijn de
sculpturen abstracter en fijner bewerkt, hoewel
ze nog steeds functioneel kunnen zijn. ‘Mijn
werk gaat over leven, dood, geboorte, een beetje
seks’, aldus Van Lieshout. ‘We zijn hier filosofisch
gezien om te eten en uit te scheiden wat wij
hebben gegeten, maar kunnen we de feiten onder
ogen zien dat we meer dan dat niet weten?’. Van
Lieshout beoogt met zijn werk te laten zien hoe
absurd het is dat we aan een systeem onderwor
pen zijn dat we maar half bevatten.
Bonnefantopia (2003) is een installatie die,
zoals de naam al doet vermoeden, speciaal werd
ontworpen voor het Bonnefantenmuseum. Van

Atelier van Lieshout (Joep van Lieshout, 1963
Ravenstein – Rotterdam)
Joep van Lieshout is an artist and the leading
light of Atelier van Lieshout, a studio and work
shop employing around twenty people. avl was
founded in 1995 in order to undermine the myth
of the isolated artistic genius. Van Lieshout
gained international recognition for his brightly
coloured polyester sculptures and installations,
which hover between art, architecture and
design. The works are often provocative, and are
constructed more for survival purposes, being
practical and nice and dirty.
Initially, Van Lieshout questioned the posi

steigerpijpen, houten balken, polyester en beton,
bouwde van Lieshout een multifunctioneel
onderkomen met voorzieningen zoals bed, bar,
keuken, wc, sportafdeling en zelfs een smruimte. Bonnefantopia is een typische avl-instal
latie: ontworpen voor een zelf-voorziend bestaan
gericht op primaire behoeftes. Het toont in van
Lieshouts woorden ‘een extreme tegenstelling
tussen fascisme en liberalisme’. Enerzijds strikte
discipline en constante herhaling, anderzijds de
afwezigheid van discipline en moraal.
Joep van Lieshout exposeert wereldwijd en is
in particuliere- en museale collecties in binnen
en buitenland vertegenwoordigd.

Atelier van Lieshout (Joep van Lieshout, 1963 Ravenstein – Rotterdam)

Bonnefantopia, 2003, installatie. Courtesy Bonnefantenmuseum, Maastricht

tion of art in his work, making functional objects
and creating self-sufficient mini worlds. Nowa
days he is more interested in the human body,
and his sculptures are more abstract and finely
worked, although they can still be functional. ‘My
work is about life, death, birth and bit of sex’, says
Van Lieshout. ‘Philosophically speaking, we are
here to eat and to excrete what we’ve eaten, but
can we face up to the fact that that’s all we know?’
In his work, Van Lieshout aims to show how
absurd it is that we are subjected to a system we
ourselves only half understand.
Bonnefantopia (2003) is an installation that, as
the name suggests, was designed especially for
the Bonnefantenmuseum. Using scaffolding
rods, wooden beams, polyester and concrete, Van
Lieshout constructed a multifunctional shelter,
with facilities like a bed, bar, kitchen, wc, fitness
room and even an sm room. Bonnefantopia is a
typical avl installation, designed for a self-suffi
cient existence and focusing on the primary
needs. In Van Lieshout’s words, it shows ‘an
extreme contrast between fascism and libera
lism’. On the one hand, there is strict discipline
and constant repetition, and on the other there is
a lack of discipline and morals.
Joep van Lieshout has exhibited all over the
world and is represented in private museum col
lections in the Netherlands and abroad.
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Michiel Ceulers (1986 Waregem – Brussel, be)
Op het eerste gezicht lijkt de voorstellingsloze
schilderkunst van Michiel Ceulers moeilijk
te doorgronden. We zien veel rasters, strepen,
slordige vlekken en reliëfachtige oppervlakken.
Sommige doeken zijn gevat in fluorescerend
groene en roze lijsten van karton of plastic.
Beter kijken leert ons dat deze abstracte
werken zorgvuldig gepland en trefzeker zijn
uitgevoerd. Ceulers gaat met behulp van
rasters, strepen en monochromie (één kleur),
de strijd met doek en verf aan. Het kleur
gebruik is daarbij vaak gedempt maar Kermitde-Kikker-groen past ook in het repertoire.
Met deze manier van werken poogt Ceulers,
evenals veel schilders van zijn generatie, een
eigentijds antwoord te formuleren op de klas
sieke abstractie van Malevich en Mondriaan
tot Ryman en Martin. ‘Tegenwoordig zit er
geen ideologie meer achter, juist dat vind ik
interessant. Die tegenstrijdigheid: het geeft
vrijheid, het is radicaal, maar ook weer hele
maal niet’, aldus de kunstenaar.
De afwezigheid van een voorstelling
maakt het werk overigens niet onbegrijpelijk.
In ieder werk laat Ceulers sporen na die het
ontstaansproces en daarmee de logica van het
schilderij blootleggen. Dit proces zelf verloopt
aanvankelijk behoorlijk systematisch. Nadat
Ceulers verf op doek heeft gespoten, legt hij
er een raster van plakband overheen om dit
raster vervolgens met olie- of acrylverf te be
dekken. Improvisatie en toeval bij het afhalen
van het plakband bepalen het uiteindelijke
resultaat. Zodoende experimenteert Ceulers
met de abstracte schilderkunst en viert hij de
eindeloze mogelijkheden van verf en vorm.
Michiel Ceulers studeerde van 2004 tot
2007 aan de Koninklijke Academie voor
Schone Kunsten in Gent, en was in 2011 de
jongste kandidaat ooit op de Amsterdamse
Rijksakademie. Ceulers exposeert zijn werk
in Nederland, België, Londen, Los Angeles,
Madrid, Zürich en Parijs.

‘57 Nouveaux camouflage de la guerre’, 2008-2010, 98 x 70 cm, spraypaint and oil on canvas. Courtesy Galerie Juliette Jongma, Amsterdam
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At first sight, the non-representational paint
ings of Michiel Ceulers seem difficult to
fathom. We see lots of grids, stripes, messy
blobs and relief-like surfaces. Some paintings
are contained in fluorescent green and pink
frames
of cardboard or plastic. On closer inspection,
however, we see that these abstract works are
carefully planned and accurately executed.
Using grids, stripes and monochromy (one
colour), Ceulers does battle with the canvas
and paint. Although the colours are often
muted, his repertoire also includes Kermitthe-frog green.
Like many painters of his generation,
Ceulers works in this way to try and formulate
a contemporary response to the classical ab
straction of Malevich and Mondriaan, to Ryman
and Martin. ‘Nowadays, there’s no ideology
behind it anymore, and that’s precisely what
interests me. It’s a contradiction. On the one
hand, it gives freedom and is radical, but on
the other not at all’, says the artist.
The absence of representation, however,
does not make the work incomprehensible. In
each work, Ceulers leaves traces of the creative
process, thus exposing the logic of the painting.
Initially, the process itself runs quite systemat
ically. Once Ceulers has sprayed paint on the
canvas, he puts a grid of tape over it and then
covers this grid with oil or acrylic paint.
Improvisation and chance when removing
the tape determine the final result. In this way,
Ceulers experiments with abstract painting
and celebrates the endless possibilities of
paint and form.
Michiel Ceulers studied at the Royal
Academy of Fine Arts in Ghent from 2004 to
2007, and in 2011 he was the youngest candi
date ever at the Rijksakademie in Amsterdam.
Ceulers has exhibited his work in the Nether
lands, Belgium, London, Los Angeles, Madrid,
Zürich and Paris.

In de video Calibration Circle laat Priscila Fernan
des een ballerina onophoudelijk dansen om een
rode punt die bewegingloos in het centrum van
het beeld hangt. De eenvoudige harmonieuze
composities op het plasmascherm spelen een
lichtvoetig spel met de waarneming. Daarente
gen is het mensbeeld dat uit de mooie beelden
oprijst die van een willoos en afhankelijk wezen,
opgesloten in een disciplinerend systeem.
Dit schrille contrast zit ook in de groot gepro
jecteerde video Product of Play. Hier concentreert
Fernandes zich op speelgoed. De gekleurde
houten blokken impliceren speelsheid, intuïtie
en creativiteit bij kinderen maar dezelfde blok
ken worden ook gebruikt in psychologische tests
die deel uitmaken van onze cultuur van monito
ring en kwantificering. In de video gooit een
meisje de blokken op de grond, lacht hard en laat
ons haar klassiek getrainde stem horen. Vrijblij
vend spel en gedisciplineerde oefening gaan bij
Fernardes onrustbarend naadloos in elkaar over.
In haar video (installaties) hanteert Fernandes
vaak een wetenschappelijk aandoende visuele

In the video Calibration Circle, Priscila Fernandes
shows a ballerina dancing endlessly around a red
point hanging motionless in the centre of the
image. The simple harmonious compositions on
the plasma screen play a light-footed game with
perception. By contrast, the human image that
arises from the beautiful pictures is one of a
weak-willed and dependent creature, locked in
disciplinary system.
This stark contrast is also found in the large

taal. Op een kritische en experimentele manier
reflecteert ze vervolgens over individualiteit,
creativiteit en identiteit in een maatschappij die
minder vrij is dan ze zich voordoet.
De in Portugal geboren kunstenaar Priscila
Fernandes woont en werkt in Rotterdam. Van
2003 tot 2006 studeerde ze schilderkunst aan het
National College of Art and Design in Dublin en
sloot haar studie af met een Master Beeldende
Kunsten aan het Piet Zwart Instituut te Rotter
dam (2008-2010). In 2011 won Fernandes de Prix
de Rome Basis Prijs.

Priscila Fernandes (1981 Coimbra, pt – Rotterdam)

Calibration Circle, 2011-2012, Steel sculpture, hd video on flat screen, 16:9, colour, silent, 2’06’’ on loop. Courtesy the artist

projected video Product of Play. Here, Fernandes
concentrates on toys. The coloured blocks imply
the playfulness, intuition and creativity of child
ren, but the same blocks are also used in the psy
chological tests that are part of our culture of
monitoring and qualification. In the video, a girl
throws the blocks on the floor, laughing loudly
and letting us hear her classically trained voice.
Fernandes allows free play and disciplined exer
cise to overlap with alarming ease.
In her videos and video installations, Fernan
des often uses a scientific-looking visual idiom.
In a critical and experimental way, she then
reflects on individuality, creativity and identity
in a society that is less free than it might appear.
The artist Priscila Fernandes, who was born
in Portugal, lives and works in Rotterdam. She
studied painting at the National College of Art
and Design in Dublin from 2003 to 2006 and
rounded off her studies with a Master’s in Visual
Art at the Piet Zwart Institute in Rotterdam
(2008-2010). In 2011, Fernandes won the Prix
de Rome Basic Prize.
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De foto-installatie Hannover Suite van Ives Maes
toont het befaamde Nederlandse paviljoen op de
Expo 2000, de wereldtentoonstelling in Hanno
ver. De afgelopen vijf jaar bezocht de Belgische
kunstenaar met enige regelmaat deze inmiddels
verlaten expo-site en documenteerde de over
blijfselen ervan. Nergens lijkt de kloof tussen
gedroomde wereld en ontluisterende realiteit
zich duidelijker af te tekenen dan in deze tot
ruïne vervallen architectonische utopie. ‘Het
Nederlandse paviljoen was het grootste, hoogste
en meest besproken paviljoen van alle’, stelt
Maes. ‘Met het Nederlandse landschap op vijf
of zes verdiepingen en windmolens bovenop
was het een vroeg voorbeeld van ecologisch en
duurzaam bouwen.’

Ives Maes (1976 Hasselt – Antwerpen, be)

The photo installation Hannover Suite by Ives
Maes shows the famous Netherlands pavilion at
Expo 2000, the world exhibition in Hannover.
The Belgian artist has regularly visited this now
abandoned Expo site over the past five years,
documenting the remains. Nowhere is the gap

In het werk van Ives Maes staan processen
van verval en recycling centraal. De kunstenaar
projecteert noties van vergankelijkheid op wereld
expo-architectuur, maar hergebruikt tegelijkertijd
bouwmateriaal uit het Nederlands paviljoen om
zijn foto’s monumentaal te omlijsten.
Ives Maes studeerde sculptuur aan de
Koninklijke Academie voor Schonen Kunsten in
Gent en legt zich toe op installaties en fotografie.

between dream world and grim reality illustrated
more clearly than in this dilapidated architectural
utopia. ‘The Netherlands pavilion was the biggest,
tallest and most high-profile pavilion of them all’,
says Maes. ‘With five or six floors topped off with
windmills, it was an early example of ecological
and sustainable building’.
The work of Ives Maes revolves around pro
cesses of decay and recycling. The artist projects
notions of transience onto the World Expo archi
tecture, while recycling building materials from
the Netherlands pavilion in monumental frames
for his photos.
Ives Maes studied sculpture at the Royal
Academy of Fine Arts in Ghent. In his work, he
concentrates on installations and photography.
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Dutch Pavilion 2nd Floor (Expo 2000 Hannover), 2011, Lambda print on acrylic, oak frame, 107.3 x 132.3 x 4.6 cm, Edition 1/1 + 1 ea.
Courtesy Galerie Christian Nagel, Berlin

Een bijzondere installatie van schilderijen en
video’s van de in Heerlen geboren Tanja Ritterbex
domineert de benedenruimte van het eci gebouw.
Grote, felgekleurde doeken en schijnbaar geïm
proviseerde home video’s creëren een vibrerende
atmosfeer waarin de kunstenaar zelf de hoofdrol
opeist. De geschilderde taferelen zijn uitzinnig
en tonen Ritterbex te midden van immer
lachende gezichten in het café en op de kermis,
omringd door vrienden of ingeklemd in haar
overvolle kamer. De kunstenaar is onvermoei
baar all over the place.
Ritterbex geeft haar doeken een hoog strip
verhaalgehalte, met helder-omlijnde figuren en
behoorlijk wat tekst. Dat cartooneske en paro
diërende maakt overigens in de meest recente
werken plaats voor klassiek expressionistische
taferelen. Het is alsof Ritterbex meer op haar
schildervaardigheden vertrouwt én op de toe
schouwer die achter alle hysterie gevoelens van
eenzaamheid en onzekerheid vermoedt.
De rusteloze videobeelden tonen die intie
mere kant van Ritterbex’ bestaan. Nog steeds
springerig en over the top slaat Ritterbex hier
een heel andere toon aan: alsof ze de keerzijde
van haar adhd-bestaan laat zien. Met onzeker
heid over uiterlijk en ambities en de enorme

Tanja Ritterbex (1985 Heerlen – Düsseldorf, de)

The ground floor of the eci building is dominated
by an exceptional installation of paintings and
videos by the artist Tanja Ritterbex, born in
Heerlen. Large brightly-coloured canvases and
apparently improvised home videos create a
vibrant atmosphere in which the artist herself
claims the main role. The painted scenes are
frenetic, showing Ritterbex amid a sea of eversmiling faces in the pub or at the fair, surrounded
by friends or jammed in her over-crowded room.
Tirelessly, the artist is all over the place. Ritterbex’s
paintings have a high cartoon content, with

druk die ze als kunstenaar en vrouw vanuit haar
omgeving blijkt te ervaren. ‘Ik stel mezelf en
mijn gedrag continue ter discussie. Ik schilder
op doek alsof het een dagboek is. Het gaat over
mezelf, over vrouwen, waarover ze dromen: grote
borsten of heel veel chocola, een nieuwe tas en
meer van dit soort dingen – ons vrouwelijk land
schap’.
Tanja Ritterbex studeert momenteel aan de
Kunstakademie van Düsseldorf bij de schilder Tal
R. In 2006 rondde ze haar studie aan de Academie
voor Beeldende Kunsten in Maastricht af. Naast
schilderkunst en video maakt Ritterbex ook
installaties en beelden.

Me and my room with a bad hair day, 2012, acrylic on canvas, 150 x 230 cm. Courtesy the artist

clearly outlined figures and a fair amount of text.
In her most recent works, however, these cartoon
and parody elements make way for classically
expressionistic scenes. It is as though Ritterbex
relies more on her skills as a painter and on the
spectator, who suspects that behind all the hyste
ria lie feelings of loneliness and insecurity.
The restless video images show this more
intimate side of Ritterbex’s existence. Although
still buoyant and over-the-top, here Ritterbex
strikes a very different tone, as if she is showing
the downside of her adhd life, with her insecu
rity about her appearance and ambitions, and
the enormous pressure her surroundings seem
to impose on her as an artist and a woman. ‘I’m
continually questioning myself and my behaviour.
I paint on the canvas as if it’s a diary. It’s about
myself and about women, and the things they
dream of: large breasts, lots of chocolate, a new
handbag and other things like that – our femi
nine landscape’.
Tanja Ritterbex is currently studying at the
Kunstakademie Düsseldorf with the painter
Tal R. In 2006, she completed her studies at
the Maastricht Academy of Fine Arts. Besides
paintings and videos, Ritterbex also makes
installations and sculptures.
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Andreas Schmitten, Untitled, 2012, installation. Courtesy the artist

Andreas Schmitten (1980 Mönchengladbach – Düsseldorf, de)
De hoogglanzende, lichtgevende sculpturen
en vitrines van Andreas Schmitten creëren een
bijzondere atmosfeer. De geraffineerde, met
pianolak overgoten objecten nemen de vorm
aan van een meubelstuk, een vitrine, of een
lambrisering. De heldere, doorgecomponeerde
esthetiek en fraaie detaillering verhullen
echter dat er geen sprake is van functionaliteit.
De sculpturen nemen bij Schmitten de rol aan
van decorstukken,
waarbij een gehaaide lichtregie en effectieve
mis-en-scene ertoe bijdragen dat de hele ten
toonstellingsruimte op een filmset gaat lijken.
Andreas Schmitten maakt multidisciplinair
werk in het schemergebied tussen sculptuur,
design en decorontwerp. Zijn ervaringen als
werknemer in een speelgoedfabriek en zijn
fascinatie voor Hollywoodfilm vormden hem
en bepaalden zijn keuzes en experimentele
omgang met materiaal. Als een decorontwerper
of filmregisseur bespeelt deze kunstenaar de
ruimte op een dramatisch en tegelijk subtiele
manier.
Andreas Schmitten studeerde oorspron
kelijk filosofie en kunstgeschiedenis aan
de Heinrich-Heine Universiteit Düsseldorf.
Van 2005 tot 2012 werd hij opgeleid als beeld
houwer aan de Kunstakademie Düsseldorf,
eerst bij Hubert Kiecol, later als Meisterschüler
bij Georg Herold. Recentelijk maakt zijn werk
enorm opgang en wordt nu geëxposeerd in
Duitsland, Japan en de Verenigde Staten.
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The high-gloss, light-emitting sculptures and
showcases by Andreas Schmitten create a spe
cial atmosphere. The refined objects covered
in piano lacquer take on the form of a piece of
furniture, a showcase or panelling. However,
the clear, thoroughly composed aesthetics and
fine details reveal that there is no question of
functionality. Schmitten’s sculptures assume
the role of stage sets, in which smart lighting
designs and effective staging contribute to the
whole exhibition space coming to resemble a
film set.
Andreas Schmitten creates multidiscipli
nary work in the grey area between sculpture,
design and set design. His experiences as an
employee in a toy factory and his fascination
with Hollywood film formed him and deter
mined his choices and his experimental use
of material. As a set designer or film director,
this artist plays with space in a dramatic yet
subtle way.
Andreas Schmitten originally studied
philosophy and art history at the Heinrich
Heine University Düsseldorf. From 2005
to 2012, he trained as a sculptor at the Kunst
akademie Düsseldorf, first with Hubert Kiecol,
and later as a Meisterschüler with Georg
Herold. Recently, his work has created a furore
and is now exhibited in Germany, Japan and
the United States.
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