25 jaar MUHKA in Antwerpen
“ Ceci n’est pas une musée”.

Maandag j.l. programmeerde de TV zender EEN de documentaire betreffende het
ontstaan van het MUHKA, Museum Hedendaagse Kunst Antwerpen. Het was een
interessant verhaal met daarin het hoofdaccent op de oprichting van het ICC in
het Koninklijk Paleis op de Meir. De bezielende kracht was Flor Bex die in dit
statisch gebouw een tsunami van tentoonstellingen bracht om de diverse
aspecten van de actuele kunststromingen een platform te geven. Het ICC werd
een begrip maar eindigde in een schorsing van Bex en een sluiting. De grootste
ontgoocheling voor Bex was getwijfeld het slopen van het pand langs de Kaaien
waarin de jonge Amerikaanse kunstenaar Gordon Matta-Clark (1943-1978) zijn
laatste werk realiseerde. Het idee om een nieuw museum te combineren met dit
werk werd niet meer mogelijk. Een uniek gemiste kans voor Antwerpen.
Bex was eerlijk en erg duidelijk, hij kreeg zijn museum als compromis. Als
tegenprestatie voor het beëindigen van een juridische procedure kreeg hij van de
liberale minister voor Cultuur Karel Poma “zijn” museum op Antwerpen Zuid.
Poma had ook een voortel, een pand inclusief de architect. Ik heb mij toen erg
verzet tegen de aanstelling van Michel Grandsart als architect, zoals ook veel
andere architecten en de AU (ArchitectenUnie). Een overheidsopdracht bekomen
omdat hij de connecties had met de eigenaar van een pand was niet correct. De
verbouwde silo is in mijn ogen een mislukking geworden omdat het industrieel
karaker totaal verdween achter de witte bepleistering. In de documentaire kwam
ook Luc Deleu aan het woord en benadrukte het industrieel karakter van het
pand. Van de ruwe zeggingskracht van het beton bleef door de ingreep van de
architect niets meer over. Na 25 jaar mag men ook de vraag stellen: wat heeft
die GRAND s (ART) nadien nog geproduceerd?
Anno 2012 verloopt de aanstelling van een ontwerper voor een overheidsgebouw
op een totaal andere wijze. Met de “Open Oproep” van de Vlaamse Bouwmeester
is een opmerkelijke verbetering gekomen in de opdrachtentoekenning en de
architectonische kwaliteit. In de documentaire stelde Bex voor om het gehele
gebouw te verkopen aan de privé sector om op deze locatie luxe appartementen
te bouwen. Met de opbrengst kon men op een andere locatie opnieuw beginnen.
Hij voegde daar aan toe dat zijn opvolger deze piste niet verder heeft
onderzocht.
In bijlage het artikel dat ik in 1985 schreef voor het Nederlands vakblad Wonen /
TABK (nr. 8 / 1985). Een stuk geschiedenis en ook ergernis.
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