WANDER LUST
www.stefaanvanbiesen.com

[ G R O W I N G S I L E N C E ] Goethe-Institut Athens Greece 2011.

Works from the road [drawings - installations] Stefaan van Biesen
[the Go-between] Museum Nogueira da Silva [University of Minho] Braga Portugal 2010-2011
[curator Geert Vermeire] > [Growing Silence] Goethe-Intitut Athens Greece 2011 [curator Geert
Vermeire] > [Handwritings] 'Anatomia da Escrita' National Museum Brasilia Brazil 2012 [curator
Geert Vermeire] > [Sensitive Islands - We become panoramic] Bienal Internacional do Livro e
Literatura Brasilia Brazil 2012 [curator Geert Vermeire] > [Sensitive Islands] [SinfoSaramago]
Casa dos Bicos [coordinator Simona Vermeire & curator Geert Vermeire] Jose Saramago
Foundation Lisbon Portugal and Museum Nogueira da Silva [University of Minho] Braga Portugal
2012, Art Borgloon Belgium 2012 > [Wander Lust] Gallery S & H De Buck Ghent Belgium 2013 >
[Passeio Branco] Spaziergangwissenschaft / postdoctoral research and project Simona Vermeire,
University of Minho Braga Portugal [curator Geert Vermeire]. A cooperation Jose Saramago Foundation and Fernando Pessoa Museum Lisbon 2015.

[LANDSCAPE -MINDSCAPE]
[Transmutaçoes da paisagem] Encontros da Imagem - Tibaes Braga Portugal 2010.
Curator Geert Vermeire.

[MAXIMIZING THE AUDIENCE]

Contribution cover Ensor project ‘Skulls, skeletons & bones’ Ostend Belgium 2010.
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Study on paper attribute performance 2010.

THE GO-BETWEEN

[How long is now?]

Performances Museum Nogueira da Silva [University of Minho] Braga Portugal 2010.

WERELDSTEDE / SLEEPER
Installation / performance with Julie Snauwaert - Garden Museum Nogueira da Silva.
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MY EVERY DAY WALK
[How long is now?] Museum Nogueira da Silva - University of Minho Braga Portugal 2010.

MY EVERY DAY WALK
[An urban ritual] Spaziergangwissenschaft Belgium 2012.
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Wander Lust White walk: een promenadografie
Een literaire benadering van het oeuvre van Stefaan van Biesen door Simona Vermeire en
Geert Vermeire.
“Most people don’t see what’s going on around them. That’s my principal message to writers:
for God’s sake, keep your eyes open. Notice what’s going on around you!” (William S. Burroughs)
Stefaan van Biesens verkenning van de (urbane menselijke) ruimte, aan de hand van het
wandelen als een zintuiglijke en kinesthetische ervaring, sluit zich aan bij een recente wetenschappelijke en estetische ontwikkeling, de Spaziergangwissenschaft (de wetenschap van het
wandelen of de promenadologie), geïntroduceerd in de jaren negentig door de socioloog en
urbanoloog Lucius Burckhardt (1925-2003) aan de Universiteit van Kassel in Duitsland. De
promenadologie impliceert de deelname van bewoners, in een kinesthetische estetica, met
kleine of zo klein mogelijke interventies in het stedelijke weefsel. Het wandelen wordt een
waarnemende stimulans in relatie tot de ruimte. Een cognitieve dimensie van de urbane
ruimte articuleert zich in een verpersoonlijkte stedelijke laag, aan de hand van een een somatische choreografie. “Het lichaam als motor is, op die manier, een cartograferend lichaam: de
plaatsen waar het passeert, daar organiseert het zich als een kaart. En de kaart, het lichaam
tonend doorheen de plekken langs waar het passeerde, verschijnt als een metafoor van kennis
(van de relatie tussen lichaam en plek).” (Paulo Silva, O Lugar do Corpo)
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Stefaan van Biesen is een van de belangrijke kunstenaars, op internationaal niveau, die de promenadologie estetisch onderzoekt (aan de hand van plastisch werk, multimedia, installaties en
performances, gecontextualiseerd in maatschappelijke projecten). Zijn artistieke oeuvre leunt aan
bij het werk van een ander notoir wandelaar, Fernando Pessoa. Het plastische corpus van Stefaan
van Biesen is een belangrijke artistieke commentaar op een Pessoa-logische visie. We integreren
bijvoorbeeld zijn oeuvre in een kritische analyse van de literaire representatie van de stad Lissabon, wat leidt tot een gezamenlijk project met de kunstenaar: het project “White walk” (20142015), een doctoraal, artistiek en literair onderzoek van Lissabon aan de hand van de fenomenologie van de wandeling. “If the image is text, then the body is space. If texts can create images, then
spaces can change bodies and vice versa”. (Markus Hallensleben)

[A DIFFERENT DIALOGUE]
De literaire lezing van de kinetica van het lichaam in de stad, in dit geval via een urbaan onderzoek van het oeuvre van de Portugese schrijvers José Saramago en Fernando Pessoa in relatie
tot de plastische dimensie van het oeuvre van Stefaan van Biesen, betekent geen breuk met de
dagelijkse beleving, maar volgt de emancipatorische en intieme logica van een nieuwe omgang
tussen de opperhuid van de urbane ruimte en het zintuiglijke somatische potentieel ervan.
Op deze manier stelt de derive doorheen de stad een verdiepte bewustwording van de zintuigen voor.
Een kruisbestuiving die het fenomenologisch plan van de stad uitvergroot: “La relation de
l'homme qui marche à sa cité, à ses rues, à ses quartiers, qu'il les connaisse déjà ou les découvre
au fil de ses pas, est d'abord une relation affective et une expérience corporelle. Un fond sonore
et visuel accompagne sa déambulation, sa peau enregistre les fluctuations de la température et
réagit au contact des objets ou de l'espace. Il traverse des nappes d'odeurs pénibles ou
heureuses. Cette trame sensorielle donne au cheminement au fil des rues une tonalité plaisante
ou désagréable selon les circonstances. L'expérience de la marche urbaine sollicite le corps en
son entier, elle est une mise en jeu constante du sens et des sens.” (Andre Breton)
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De promenadologie wordt een instrument voor sociale observatie van de stad. Dit
“capteren” (Gilles Deleuze) van de urbane realiteit in zintuiglijke betekenissen, met de klemtoon op het tasten, verwijst naar een multimodaal lichaam in een fysische implicatie in de
stadsruimte.
De kinetica van het verwonderde lichaam tijdens het dagelijkse wandelen in de beeldende
dimensie van Stefaan van Biesen verfijnt de waarneming en verbreedt die in relatie tot de
eigen stedelijke biotoop. Kunstmatige voorstellingen worden ondergeschikt ten gunste van
een mentaal urbaan beeld, geconstrueerd met de volledige zintuiglijkheid van het lichaam.
De kunstenaar geeft het lichaam aan de stad terug als een plek waar het dagdagelijkse bestaan terug wordt ingetekend, en waar morfologische en emotionele werkelijkheden in kaart
worden gebracht.De dynamica van de voetganger die het beeld van de stad verfijnt aan de
hand van een promenadologische stilistiek stelt zich voor als een archief van stedelijke sfeer,
geschiedenis en gebeurtenissen, en gaat verder in een zintuiglijke kaart van organische reflectie over de urbane ruimte.

DAILY WALK CONSTELLATIONS
Stefaan van Biesen vervangt de actuele “visual turn” van de stad door een “sensorial turn” en
dit leidt tot een reconstructie van de stad in olfactorische, haptische, visuele, auditieve, gustatieve en kinesthetische landschappen. Hij beschouwt de wandeling als een “voetnoot” van de
dooraderde huid (Gilles Deleuze) van de stad, vol plooien waar de urbane hartslag aan de
oppervlakte komt. De stilistiek van de tekeningen van Stefaan van Biesen suggereert het sociale microklimaat en de patina van een beleefde stad.
De deterritorializatie, de dynamisering van de ruimte door stedelijk nomadisme schept een
nieuwe urbane ontologie. Op deze manier krijgt de incarnatie van de stad een driedimensionale perceptie van de ruimte als antwoord , uit de diepte van de contouren en de zintuigelijke
uitgroeisels van de urbane morfologie.
De stem van de stad klinkt in het oeuvre van Stefaan van Biesen, als literaire uiting en als
graphein van het lichaam; een promenadografische ruimte. Het veruiterlijkt zich als een interactief ontwerp van een esthetische urbane omgeving, gereconstrueerd in een spiritueelpoetische en utopische dimensie.
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De utopische dimensie, in de vorm van de “Durer connectie”, manifesteert zich in een expliciete
verbinding met de Renaissance en fascinatie voor het woord.

Stefaan van Biesen verwijst naar het nomadisch aspect van de Renaissance kunstenaars,
rondtrekkend in Europa met hun werk, bruggen leggend met bezochte plekken en bewoners.
Kunstenaars, wetenschappers en filosofen wisselden in de Renaissance ideeen uit op een
interdisciplinaire manier en in een sfeer van vriendschap, tijdens wederzijdse bezoeken en
tijdens hun reizen. Ze creeerden een netwerk van solidariteit en affiniteit.
Een voortdurende uitwisseling van ideeen en interdisciplinaire samenwerkingen staat centraal in het creatief proces van Stefaan van Biesen. De werken, die er uit ontstaan, nodigen
weer uit tot nieuwe gesprekken, nodigen weer nieuwe mensen uit tot affiniteit en het zich in
elkaar vinden. Daarvan is het interdisciplinair artistiek project “the Milena principle” de centrale as, onophoudelijk actief sinds 2003, ondertussen in 20 landen zowel binnen als buiten
Europa, en via een (web)gemeenschap van kunstenaars, schrijvers, wetenschappers en academici. [www.themilena.com]
Stefaan van Biesen nodigt uit, in het verlengde van de Renaissance en in de schaduw van de
Romantiek, om stil te staan bij het wonder van de taal, het schrift en het spreken, wat zich
vertaalt in een utopisch verlangen naar een samenleving waar het woord mensen dichter bij
elkaar brengt, maar ook in een besef van kwetsbaarheid. Woorden wijzen slechts aan, zelfs
daar waar poezie woorden over hun grens probeert uit te tillen is er een tekort dat je aanraakt en je met minder woorden achterlaat als voordien. Maar het is gebaar van de schrijver
dat uiteindelijk grenzeloos wordt.
Het is dit gebaar dat Stefaan van Biesen in het wandelen legt. Hij beschrijft wegen, en wordt
door wegen beschreven. Hij tekent paden en paden betekenen zijn werk. Ze slingeren zich,
steeds anders, laten een spoor van verwondering na, als een luisteren en een fluisteren. Een
spoor dat in de kijker, tegelijkertijd lezer en luisteraar, van het werk van Stefaan van Biesen
blijft hangen en dat hij meedraagt, medewandelaar geworden.
Tekst bewerkt uit “Passeio Branco. A cinetica sensorial citadina na obra de Stefaan van Biesen” door Simona Vermeire aangevuld met fragmenten uit “Brieven van een dichter” (aan
Stefaan van Biesen) door Geert Vermeire.

‘Passeio Branco’ is a postdoctoral research and project by Simona Vermeire, University of Minho
Braga Portugal [curator Geert Vermeire]. A cooperation José Saramago Foundation and Fernando
Pessoa Museum Lisbon 2015.
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[SPLEEN]

[ G R E N Z E R ] model sculpture public space Beveren Belgium 2010

9

MY EVERY DAY WALK
A R C H E T Y P E S [A hidden agenda] 2010.
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Watercolor on paper A4.

[ A R C H E T Y P E S ] S & H De Buck gallery Ghent Belgium 2013.

[THE DURER CONNECTION]
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S E N S I T I V E I S L A N D S [video still].
[SinfoSaramago] Jose Saramago Foundation Lisbon Portugal 2012

S E N S I T I V E I S L A N D S [the Unknown Island]
[SinfoSaramago] Jose Saramago Foundation Lisbon Portugal 2012

MY EVERY DAY WALK
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[ R E A D I N G T H E B O O K I A M ] video still 2012.

Study on paper attribute performance 2012.
Video performance Museum Nogueira da Silva - University of Minho Braga Portugal 2012.
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H A N D W R I T I N G S [ I I ] 2012. the book of wonderings is a handwritten book, in
the form of paper cut hands, an ensemble of notes, a subjective description of everyday
events: walks, actions, meetings and observations that depart from the tactile.

[ T H E L I B R A R Y O F W A L K S ] 2002 - 2013.
MY EVERY DAY WALK
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Anatomia da Escrita [21 pieces - the book I am] National Museum Brasilia Brazil 2012.

HANDWRITINGS

A N A T O M I A D A E S C R I T A [the book I am] 2012.
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[LOOKING FOR A CONCEPT CALLED SOCIETY ]

SPAZIERGANGWISSENSCHAFT
THE SCIENCE OF WALKING - THE ART OF WANDERING

[WELTANSCHAUUNG]
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[SMART POWER]
T H E M U S E U M O F W AL K S

[THE ANATOMY OF WALKING]
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[ F L Y W A Y S ] water color and pencil. S & H De Buck gallery Ghent Belgium 2013.

[EARTHLING]

MY EVERY DAY WALK
[ECOLOGY >< ECONOMY]
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[THE COMPETITION]

[ N E W WA Y S O F S I L E N C E ]

MY EVERY DAY WALK
[UNHEARD]
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B I R T H M A R K S [in situ installation]

[The Go-between II]
Museum Nogueira da Silva Minho University Braga Portugal 2011.

T H E P R O M I S E - the Lidia cicle [in situ installation]
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