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Panamarenko Universum 

 

Panamarenko Universum is de grote en eenmalige terugkeer van Panamarenko 

naar zijn geboortestad Antwerpen. Bijna tien jaar na de retrospectieve in 

het KMSK in Brussel, wijdt het M HKA een unieke overzichtstentoonstelling 

aan het oeuvre van Panamarenko.  

Panamarenko staat centraal in het kunstbeeld van het M HKA. Dat beeld 

vertrekt vanuit de avant-garde uit de jaren 1960, waarbij het lokale ook 

open en internationaal was. De centrale positie van Panamarenko voor het  

M HKA uit zich in het meest ambitieuze project van het museum uit het 

voorbije decennium: de renovatie en herinrichting van Panamarenko’s 

werkplaats in de Biekorfstraat, in de legendarische Antwerpse stadswijk 

Seefhoek. Sindsdien verwierf het M HKA ook het Panamarenko-archief van Paul 

Morrens. De tentoonstelling Panamarenko Universum is nu een volgende stap 

in dat duurzame engagement van een Antwerps museum voor een 

sleutelkunstenaar uit die stad. Waar de uitdaging in het tot een publiek 

monument maken van de Biekorfstraat lag in de complexiteit van de periferie 

van dit oeuvre, focust het M HKA met Panamarenko Universum nu op de kern 

ervan. Net zoals bij zo vele Vlaamse kunstenaars besteedde de kunstscène 

weinig energie aan het scheppen van een zingevend beeld rond Panamarenko’s 

oeuvre. Hij was vooral een ‘rare kwiet’ met magische sculpturen. De 

retrospectieve Panamarenko Universum wil niet zo veel mogelijk werken of 

materiaal verzamelen – het M HKA heeft hoe dan ook méér materiaal dan het 

kan tonen – maar zich wel afvragen welke werken in welke samenhang een 

ruggengraat voor Panamarenko’s oeuvre kunnen vormen. Voor het eerst wordt 

een thematische en chronologische structuur aangebracht in de veelheid aan 

tuigen en toestellen die Panamarenko tussen 1965 en 2005 maakte. Op die 

manier wil Panamarenko Universum een helder en tegelijk gevarieerd beeld 

neerzetten van Panamarenko’s indrukwekkende oeuvre.  

Het M HKA presenteert dit overzicht als een ontdekkingstocht doorheen een 

mentaal universum, met een intieme kijk op het artistieke proces. De focus 

ligt op drie belangrijke facetten: werken, daden en denken. Op die manier 

laat Panamarenko Universum zien hoe en waarom Panamarenko vanaf de jaren 

zestig gestaag uitgroeide tot een icoon van de na-oorlogse Europese avant-

garde. Naast topstukken zoals de duikboot Pahama, de Donderwolk en de 

legendarische Prova Car, bevat de tentoonstelling ruim veertig belangrijke 

sleutelwerken, aangevuld met tekeningen, objecten, maquettes en edities. 

Daarnaast is er ook aandacht voor Panamarenko’s happenings uit de jaren 

zestig, zijn natuurwetenschappelijke inzichten en zijn artistieke 

statements. 

De museale presentatie – op de volledige gelijkvloerse verdieping van het  

M HKA – is opgebouwd rond zeven thematische clusters. Het concept en de 

scenografie zijn in overleg met een stuurgroep uitgewerkt door M HKA-

medewerker Hans Willemse, in samenspraak met Panamarenko. De indeling van 

het oeuvre brengt tuigen en objecten samen die mentaal met elkaar verbonden 

zijn. Na de Happenings gaat het om Panamarenko’s Silent Objects uit de 

jaren zestig, de Fixed-Wings & Zeppelins uit de jaren zeventig, de 

gemotoriseerde toestellen onder de noemer Revolutions per Minute, de 
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ruimtetuigen in de cluster Lift the Machine, de watertuigen met de titel 

Engineered to go to Sea, en ten slotte de robots en wandelende kippen, 

Servo-Robotica. Elke cluster bevat de meest representatieve toestellen en 

tekeningen binnen het genre, waardoor er een samenhangend maar tegelijk 

verscheiden geheel ontstaat. 

Ter gelegenheid van de tentoonstelling verschijnt bij uitgeverij Ludion de 

gelijknamige catalogus Panamarenko Universum, die dezelfde indeling 

hanteert als de tentoonstelling. Alle afgebeelde werken worden toegelicht 

met kernachtige onderschriften en gedocumenteerd aan de hand van bijhorende 

schetsen, foto’s en documenten. Het boek bevat een voorzet van M HKA-

directeur Bart De Baere, en twee essays over het oeuvre van Panamarenko van 

de Zweeds-Litouwse M HKA-curator Anders Kreuger en de Russisch-Italiaanse 

criticus Viktor Missiano. De teksten over de happenings zijn geschreven 

door Stefan Wouters en Paul Morrens, de onderschriften en de inleiding tot 

het oeuvre zijn van Hans Willemse. De catalogus bevat 200 pagina’s en wordt 

uitgegeven als hardcover met linnen rug, beschikbaar in Nederlands en 

Engels. 

Parallel aan de tentoonstelling werkt het M HKA ook voort aan de digitale 

ontsluiting van Panamarenko’s oeuvre. Dit online platform, ondergebracht op 

ensembles.org, bevat nu 1.750 Panamarenko-gerelateerde items, en wordt nog 

steeds aangevuld en uitgebreid. De bezoeker kan het universum van 

Panamarenko verkennen aan de hand van werken, titels, theorieën, 

inspiratiebronnen, foto’s, films, documenten en correspondentie. Uiteraard 

is ook de volledige inventaris van het gerestaureerde Panamarenkohuis in de 

Biekorfstraat digitaal beschikbaar. Als ‘environment’ of ‘totaalkunstwerk’ 

behoort dit authentieke pand, samen met de Prova Car, tot de absolute 

topstukken van het M HKA. 

Met de tentoonstelling Panamarenko Universum eert het M HKA zijn 

belangrijkste referentiekunstenaar voor Antwerpen. Vanaf zijn eerste 

artistieke interventies in de vroege jaren zestig heeft Panamarenko, als 

boegbeeld van de avant-garde, de stad Antwerpen mee op de artistieke kaart 

gezet. Zijn oeuvre was de motor van een opgemerkte artistieke vernieuwing, 

waardoor Antwerpen de referentie werd voor de avant-garde in Noord-Europa. 

Het M HKA is diep geworteld in deze traditie, die tot vandaag de stad, haar 

bewoners en haar bezoekers weet te inspireren en te enthousiasmeren. 

De tentoonstelling Panamarenko Universum is een coproductie met de stad 

Antwerpen en wordt georganiseerd in het kader van Antwerpen ‘14-‘18, het 

herdenkingsproject rond de Eerste Wereldoorlog. 
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Panavision in Cinema Zuid 

 

Panamarenko liet zich tijdens zijn carrière vaak inspireren door 

film. Onder de noemer Panavision programmeert Cinema Zuid tijdens de 

tentoonstelling Panamarenko Universum enkele films die de kunstenaar 

persoonlijk selecteerde. 

 

The Day the Earth stood Still, Robert Wise 

VR 16.01.2015 

In Washington landt een ufo met een mensachtige alien. Hij is een 

boodschapper die de wereldleiders voor een ultimatum stelt: stop de zinloze 

oorlogen en het gebruik van nucleaire wapens, anders zijn de gevolgen niet 

te overzien. The Day the Earth stood Still is een van de duurzaamste en 

invloedrijkste sciencefictionfilms ooit gemaakt. Hij kwam uit op het 

hoogtepunt van de Koude Oorlog, waardoor de boodschap voor ontwapening zo 

gedurfd is. 

US 1951 – 92’ 

Met Michael Rennie, Patricia Neal, Hugh Marlowe, Sam Jaffe, Billy Gray, Frances Bavier 

Nederlandstalige ondertitels 

 

The Dam Busters, Michael Anderson 

ZO 18.01.2015 

Docudrama over een beslissende fase tijdens de Tweede Wereldoorlog: het 

ontwikkelen in Engeland van de ‘stuiterende bom’ die werd ingezet om de 

dammen van de Ruhr, het industriële hart van nazi-Duitsland, te 

bombarderen. De hele operatie was een typisch Engels staaltje van vernuft 

en koppige vastberadenheid. De film is ook bekend door de opwindende 

marsmuziek van Eric Coates. 

UK 1955 – 119’ 

Met Richard Todd, Michael Redgrave, Stanley van Beers, Ursula Jeans, Derek Farr, Raymond 

Huntley  

Zonder ondertitels 

 

Ice Cold in Alex, J. Lee Thompson 

VR 23.01.2015 

Na de val van Tobroek tijdens de Tweede Wereldoorlog rijden een kapitein, 

een sergeant-majoor en twee verpleegsters met een ambulance door de 

Libische woestijn terug naar Alex(andrië). Onderweg pikken ze een Zuid-

Afrikaanse officier op die hen meermaals uit benarde situaties redt… 

Typisch Britse oorlogsavonturenfilm, soms vergeleken met H.G. Clouzots Le 

salaire de la peur. 

UK 1958 – 129’ 

Met Sylvia Syms, Anthony Quayle, John Mills, Harry Andrews, Diane Clare, Richard Leech 

Zonder ondertitels 
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Sky Captain and the World of Tomorrow, Kerry Conran 

ZO 25.01.2015 

New York, 1939. Een journaliste ontdekt dat een aantal topwetenschappers op 

mysterieuze wijze verdwijnt. Samen met piloot Sky Captain gaat ze op 

onderzoek uit. Regisseur Kerry Conran en zijn team brengen de wereld van de 

sciencefiction-pulp van de jaren 40 weer tot leven, maar dan met de 

spectaculaire middelen van nu. Het resultaat is een somptueuze 

retrofuturistische fantasie, vol verwijzingen naar klassiekers zoals 

Metropolis, Frankenstein, King Kong en The Wizard of Oz).  

US 2004 – 107’ 

Met Gwyneth Paltrow, Jude Law, Angelina Jolie, Giovanni Ribisi, Michael Gambon 

Nederlandstalige ondertitels 

 

Meer info en tickets via www.cinemazuid.be 

 

 

Cinema Zuid 

Waalsekaai 47, 2000 Antwerpen 

T +32 (0)475 45 77 05 

F +32 (0)3 242 93 59 

info@cinemazuid.be 

www.cinemazuid.be  
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Beeldmateriaal 

 

 

Beelden kunnen gedownload worden via www.muhka.be/pers 

 

 

 
 

Panamarenko, Bing of the Ferro Lusto (model), 2002, Courtesy Mulier Mulier Gallery  

 

 

 
 

Panamarenko, Grote Elleboog, 1990-1992, Courtesy Galerie Jamar 

 

 

 
 

Panamarenko, Prova Car, 1967, Courtesy collection M HKA 
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Beeldmateriaal 

 

 

Beelden kunnen gedownload worden via www.muhka.be/pers 

 

 

 

 
Panamarenko, Pastille Motor, 1991, foto Syb'l S., Courtesy collection M HKA 

 

 

 

 

 
Panamarenko, Archaeopterix Robinson, 2002, Courtesy private collection 

 

 



12 
 

Persinformatie 

 

 

M HKA 

Museum van Hedendaagse Kunst Antwerpen 

Leuvenstraat 32 

2000 Antwerpen 

T +32 (0)3 260 99 99 

E info@muhka.be 

 

 

Voor meer informatie of foto’s: 

www.muhka.be/pers en www.ensembles.org, daar vind je diepgaande 

informatie en documentatie over kunstenaars, werken en 

tentoonstellingen in het M HKA 

 

 

Of contacteer: 

Bert De Vlegelaer 

Pers & Communicatie 

E pers@muhka.be  

T +32 (0)3 260 99 91 

M +32 (0)473 81 25 74 

 

 

 

 

 

 

 

 

M HKA is een initiatief van de Vlaamse Gemeenschap en wordt gesteund door Stad Antwerpen, 

Klara, Cobra.be, H ART, Bank Degroof en De Olifant. 

 

 

 

 

 

De tentoonstelling Panamarenko Universum is een coproductie met de stad Antwerpen en wordt 

georganiseerd in het kader van Antwerpen '14-'18, het herdenkingsproject rond de Eerste 

Wereldoorlog. 

 

 


