
‘Al	  mijn	  vrienden	  zijn	  	  

wetenschappers’	  

	  

Onder	  de	  titel	  ‘Al	  mijn	  vrienden	  zijn	  wetenschap-‐	  

pers’	  heeft	  Roeland	  Tweelinckx	  17	  bevriende	  	  

kunstenaars	  samengebracht	  in	  een	  tentoonstel-‐	  

ling	  die	  nog	  tot	  29	  juni	  loopt	  in	  Altena	  in	  Kontich,	  	  

een	  cultuurpunt	  gevestigd	  in	  een	  kapel.	  

Wetenschap	  en	  het	  daaraan	  gekoppelde	  weten	  

-‐schappelijke	  onderzoek	  is	  algemeen	  aanvaard	  in	  	  

onze	  maatschappij.	  Ter	  bewijsvoering	  van	  aller-‐	  

lei	  bestaande	  en	  nieuwe	  instellingen,	  gebeurt	  uitge-‐	  

breid	  onderzoek	  in	  wetenschappelijke	  instellin-‐	  

gen	  en	  universiteiten.	  Feiten	  worden	  bestudeerd,	  

gewikt	  en	  gewogen.	  Vondsten	  worden	  onder	  de	  	  

microscoop	  uitvergroot	  en	  uitvoerig	  beschreven.	  

Resultaten	  worden	  in	  gernommeerde	  interna-‐	  

tionale	  wetenschappelijke	  tijdschriften	  gepubli-‐	  

ceerd	  en	  als	  waarhedi	  aangenoemn.	  

Dat	  een	  kunstenaar	  zich	  eken,	  maanden	  en	  soms	  

jaren	  wijdt	  aan	  onderzoek	  en	  studie	  voor	  dat	  ene	  

werk,	  is	  veel	  minder	  geweten	  en	  aldus	  vandaag	  

de	  dag	  nog	  vaak	  	  -‐	  op	  enkele	  uitzonderingen	  na	  

-‐	  een	  perifeer	  verschijnsel.	  Toch	  vraagt	  het	  vaak	  	  

uren	  studie	  en	  dozijnen	  voorstudie	  om	  tot	  een	  

eventueel	  meesterwerk	  te	  komen.	  Net	  zoals	  bij	  

wetenschap	  is	  in	  het	  eindresultaat	  het	  vooraf-‐	  

gaande	  zwoegen	  niet	  af	  te	  lezen.	  Maar	  in	  tegen-‐	  

stelling	  tot	  wetenschap,	  blijft	  een	  maatschappij	  

kunst	  niet	  vanzelfsprekend	  vinden,	  niet	  als	  een	  

resultaat	  van	  een	  intensieve	  zoektocht	  en	  studie.	  	  

Deze	  tegenstelling	  zette	  Roeland	  Tweelinckx	  

ertoe	  aan	  de	  expositie	  ‘Al	  mijn	  vrienden	  zijn	  	  

wetenschappers’	  samen	  te	  stellen.	  

De	  deelneemende	  kunstenaars	  zijn	  John	  Van	  

oers,	  Frederic	  Geurts,	  Loek	  Grootjans,	  Gleen	  

Geerinck,	  Sven	  Fritz,	  Henk	  Delabie,	  Frank	  Van	  

Hiel,	  Jo	  De	  Smet,	  Marc	  Van	  Tichel,	  Christophe	  

Floré,	  	  Frelih	  Vladimir,	  Liesbet	  Grupping,	  

Caroline	  Van	  Den	  Eynde,	  Monika	  Szynkielewska,	  

Jeff	  Rutten,	  Chris	  Van	  der	  Veken	  en	  Benoit	  Félix.	  

	  
‘Al	  mijn	  vrienden	  zijn	  wetenschappers’	  tot	  29	  in	  Cultuurpunt	  

Altena,	  Antwerpsesteeneg	  70	  Kontich.	  Open	  vr-‐zo	  van	  11-‐18u	  en	  	  

opafspraak.	  www.kontich.be	  
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