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HOMELESS MOVIES | IN DE STAD treedt buiten de museummuren. Het Huis van
Alijn en gastcurator Edwin Carels nodigden zes jonge kunstenaars uit om zich
onder te dompelen in de collectie home movies van het museum en er een nieuwe
kortfilm uit te distilleren. Het resultaat is vanaf zaterdag 15 oktober 2016, op de
internationale Home Movie Day, gratis te ontdekken in zes filmcabines op
verrassende locaties in Gent. 

‘De filmcabines staan op openbare plaatsen ergens in de stad. Tegelijk isoleren ze
de kijker voor een paar minuten van de buitenwereld. Men kijkt naar de
herinneringen van anderen en zo krijgen de filmbeelden een nieuw leven in het
heden.’

— Edwin Carels, gastcurator

Gezocht: bewegend beeld

Niet toevallig tijdens Film Fest Gent treedt het Huis van Alijn met zijn rijke filmcollectie
naar buiten. Het museum bouwt al meer dan tien jaar aan dit filmarchief samen met het
publiek. In 2004 lanceerde het Huis van Alijn een oproep ‘Gezocht: bewegend beeld’. Er
kwam een massale respons. Meer dan 4.000 filmrolletjes, zowel 8mm-, 9,5mm- en
16mm-film werden de afgelopen jaren naar het museum gebracht. Het was de start van
de opbouw van een digitaal filmarchief van de jaren '20 tot de jaren '90. De filmbeelden
zijn een onuitputtelijke en fascinerende bron voor de studie van het dagelijks leven.



Zes kunstenaars…

De selectie van de zes kunstenaars was meteen bepalend voor dit project: Mekhitar
Garabedian, Eva Giolo, Katrin Kamrau, Jasper Rigole, Meggy Rustamova en Lisa
Spilliaert hebben elk een specifieke band met Gent. Ze wonen hier of hebben hier
gestudeerd. Tegelijkertijd is hun culturele bagage juist opvallend divers, met
familiebanden die reiken van Duitsland en Syrië tot Georgië en zelfs Japan. De zes
deelnemers aan dit project behoren tot een jonge generatie visuele kunstenaars die op
een analytische maar tegelijk ook erg persoonlijke manier omgaat met het bewegende
beeld. Hun referentiekader is niet alleen film, maar ook beeldende kunst, en in hun
oeuvre variëren ze allen moeiteloos tussen diverse media.

… zes filmcabines

De presentatievorm en de kwetsbaarheid van het oorspronkelijke beeldmateriaal bepalen
in grote mate de toonaard van dit project. De inplanting van de intimistische films op
publieke plaatsen zorgt nog voor een bijkomend effect van verwondering. De vormgeving
van de cabines herinnert aan de 'photomatons', cabines voor pasfoto’s zoals die nog
altijd bestaan. Vroeger stonden op dezelfde publieke plaatsen soms filmhuisjes waarin
kinderen na inworp van een muntstukje even een cartoon konden kijken. Die zijn
evenwel al jaren uit het straatbeeld verdwenen en zelf een stukje media-archeologie
geworden.

HOMELESS MOVIES | IN DE STAD is beslist geen louter nostalgisch project. Het
actualiseert een specifieke beeldtraditie en nodigt uit tot het formuleren van nieuwe
vragen. Zes kunstenaars hebben zich gespiegeld aan een collectie en dus aan een
welbepaalde vorm van collectief geheugen. Ze hebben er hun eigen vormentaal op
toegepast en telkens een heel persoonlijke positie ingenomen. De volgende stap is aan
de kijker.



Praktisch

Vanaf zaterdag 15 oktober tot en met woensdag 30 november 2016 in de stad, vanaf
donderdag 1 december 2016 in de binnentuin van het Huis van Alijn.

Zes locaties:

Ingang KASK Café, Louis Pasteurlaan 2 (kortfilm van Mekhitar Garabedian)

Sphinx Cinema, Sint-Michielshelling 3 (kortfilm van Eva Giolo)

Administratief Centrum Zuid, Woodrow Wilsonplein 1 (kortfilm van Katrin Kamrau)

Uitbureau en Dienst Cultuur Stad Gent, Veldstraat 82 (kortfilm van Jasper Rigole)

Inkomhal station Gent-Sint-Pieters (kortfilm Meggy Rustamova)

Minard Schouwburg, Walpoortstraat 15 (kortfilm Lisa Spilliaert)

In samenwerking met KASK | School of Arts van de Hogent

Informatie
Marie Vandecaveye, Het Huis van Alijn, gsm 0498 47 54 10, tel. 09 235 38 07, e-
mail marie.vandecaveye@huisvanalijn.be

Bevoegd
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OVER STAD GENT

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt dezeldzame combinatie van de intimiteit van een
compacte stad en de openheid vaneen metropool. Met meer dan 255.000 inwoners en 72.000
studenten is Gent detweede grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig,
historisch en eigentijds tegelijk. De Stad Gent stimuleert als lokaleoverheid zoveel mogelijk initiatief
van haar burgers om zo te werken aan eenopen, solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad.
Samen bouwen we aan ‘gent: zoveel stad’. Meer info via www.stad.gent.
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