
Nog tot midden september transformeert TRACK de stad Gent tot 
een grote tentoonstelling. 41 internationale kunstenaars 
treden via recente werken op verschillende manieren in interactie met hun omgeving 
en het publiek. In hun spoor nam een bende creatieve jongeren 
(16 – 21 jaar) TRACK en de stad onder de loep op zoek naar thema’s gelinkt 
aan hun persoonlijke leefwereld. Onder professionele begeleiding van het  
Piazza dell’Arte kunstenaarsteam (Aitor Biedma, Nelen De Cock, 
Sofie Jaspers, Stephi Maes, Jens Dawn, Geoffrey Tolaro en Dimitri Turcott Smekens) 
ontwikkelden ze in sound, video, photo/graphix en performance een eigenzinnige 
multimediale cross-over met hun artistieke antwoorden op kunst in/
en de stad vandaag.

Hier, in de voormalige Nijverheidsschool, zie je de werken van de jongeren in de 
werkplek waarin ze de voorbije twee weken zijn gecreëerd. 
Een museale opstelling van ‘Downtown Spooks’  zal in S.M.A.K. te bewonderen 
zijn van zaterdag 25/8 t.e.m. zondag 2/9, telkens van 10u tot 18u (op maandag 
gesloten). Welkom!

Laat je op sleeptouw nemen doorheen een waaier 
aan kunstdisciplines vol jonge artistieke energie.



De eerste wereld

Niet iedereen wil het toegeven, maar we zijn allen 
in bepaalde mate geïntimideerd door de stad. De 
adem van een wildvreemde die we in de nek voelen 
als we in een drukke tram staan, de geur van een 
opengescheurde vuilniszak in volle zomer, het zicht 
van mensen die geen onderdak hebben, er zijn veel 
stedelijke fenomenen die iets bij de mens losmaken. 

Met deze projectie van de mens op een constructie 
met doek wil ik de intimidatie uitbeelden die hij voelt 
wanneer hij zich in de stad bevindt. De constructie 
zelf is geïnspireerd door het stadsplan van Gent, 
een visuele wirwar die door elk van ons anders 
geïnterpreteerd wordt.

An-Sofie Van Rafelghem (18jr.)

(2 luiken: boek & installatie)

Rauwkost

Enkele beelden.

Van puur naar eigen verhaal.

Hoe aanpasbaar en wendbaar is ieder.

Samensmelten, inzichten en onmenselijk

Leontien Allemeersch (17jr.)

(installatie van glasplaten & prints)

Abstracte identiteit

Wie ben ik?

Wat beteken ik?

Ben ik onherkenbaar in de stad?

Pommelien  Koolen (16jr.)

(tweeluik: reeks prints & video)

De constante

Een reflectie van de handeling op de stad. Het 
constante geluid ontstaan door een reeks van motie, 
vallen, staan, beweging, commotie, en het doen en 
laten van een beschaving. Is het geluid wel consistent?

Evert Martin (20jr.)

(installatie / hologram)

Noise Hall

Ik ben vertrokken vanuit de mening dat in de 
klassieke filmindustrie niet genoeg aandacht wordt 
besteed aan de projectieomgeving (in de meeste 
gevallen een bioscoop). Meestal geldt het beeld als 
het belangrijkste, terwijl het geluid en de omgeving 
meestal een te ondersteunende, haast onbelangrijke 
rol wordt toegeschreven. In mijn eigen werk ben ik 
dan ook aan de slag gegaan om al deze fouten van 
de commercialisering op te heffen, en het beeld een 
ondersteunende rol te geven aan de audio: door een 
aantal elementen toe te voegen die de game-industrie 
zo populair hebben gemaakt – nl. interactiviteit en 
intensiteit – probeer ik de meest instinctieve gevoelens 
uit de toeschouwer te halen, vooral de angst. Door 
geluid en beeld samen te voegen in een speciaal 
daarvoor gecreëerde omgeving met interactieve 
elementen kwam ik bij een concept dat ik moodbox 
genoemd heb, wat ik later verder verbasterde tot 
‘SunRuis Woodbox’.

Jamy Hollebeke (18jr.)

(interactieve installatie)

Niets dan woorden

Mijn hoofd is zoals jouw boekenkast.

Chaotisch en ongeordend. Overvol.

Herinneringen, langzaamaan vervagen ze.

Eerst vergeet je de details en later de grove lijnen,

tot er niets meer overblijft dan enkele woorden en wat 
voorbijflitsende beelden.

Brandon Lagaert (20jr.)

(installatie & performance)

“Nergens en

en overal”

Chaos . beweging . leven . samen(zijn) . verkeer . 
overvloed van . herhaling . gebonden . ruis . chaos …

Pommelien Koolen (16jr.)

(collage prints in installatie van Evert) 

een project van in samenwerking met met de steun van

TRACK is een S.M.A.K.-productie


