
 

 

PERSBERICHT 
 
VIENNA INTERNATIONAL APARTMENT 
 
 

DO NOT TOUCH PLEASE! 
 
Van 19 Juni tot 8 Augustus, 2010 
Vernissage: vrijdag 18 Juni 2010, van 19 tot 21 uur. 
Open: dinsdag tot vrijdag, van 12 tot 19 uur, of op afspraak 
Tel. +32 (0)475 368 395, silviosalgado@hotmail.com 

 
 

"Vienna was de stad van standbeelden. Ze waren zo talrijk als de mensen die er op de straten 
wandelden. Ze stonden bovenaan de hoogste torens, lagen neer op stenen graven, zaten op de rug 
van een paard, knielden, bidden, vochten tegen dieren of in oorlogen, dansten, dronken wijn en 
lazen boeken gemaakt van steen." * 

 
Op 19 Juni gaat te Vienna International Apartment in Brussel de tentoonstelling DO NOT TOUCH 
PLEASE! (NIET AANRAKEN ALSTUBLIEFT!) van start. De tentoonstelling brengt een collectie 
beelden  -een prelude voor wat komen gaat, een prikkeling van onze zintuigen.  
 

DO NOT TOUCH PLEASE! presenteert werk van zeven kunstenaars uit verschillende delen van de 
wereld: Panagiotis Balomenos (Griekenland/Finland), Sabine Jelinek (Oostenrijk), Jukka Korkeila 
(Finland/Duitsland), Leung Hoi Yat Jonathan (Hong Kong/België), Céline Prestavoine 
(Frankrijk/België), Walt Van Beek (België) en Tamara Van San (België).  
 

Het gepresenteerde werk brengt een combinatie van verscheidene media waaronder video, 
sculptuur, site-specifieke interventies, live performance en fotografie.  
 

Voor DO NOT TOUCH PLEASE! creeërde de curator van de tentoonstelling Silvio Salgado een 
CURIOSITEITEN KABINET dat het tentoonstellingsconcept verder illustreert als een verkenning van 
één van de primaire menselijke zintuigen, namelijk de AANRAKING. Aanleiding is het bevragen van 
de ultieme begrenzing, vaak gebruikt door publieke musea en private gallerijen, die mee bepaalt 
hoe kunst ervaren wordt: Hoevelen onder ons reeds hebben zich niet gefrustreerd gevoeld of 
teleurgesteld in de museum galerij: Terwijl we proberen dicht bij een schilderij te komen om de 
details ervan beter te kunnen observeren, worden we plots verschrikt  door het luid weerklinkende 
alarm! 
 

In DO NOT TOUCH PLEASE! confronteert de toeschouwer zichzelf met het dilemma of je het nu 
wel of niet mag aanraken, dit geldt overigens ook voor het getoonde werk. 
 
 

VIENNA INTERNATIONAL APARTMENT 
Rue de l’Etuve 81 A 13 Stoofstraat 
1000 Brussels, Belgium 

Tel. +32 (0)475 369 395 

 
www.vienna-international-apartment.net 
 
 

Georganiseerd door Vienna International Apartment Art Association 
  
*‘Collages’, extract uit een roman door Anaïs Nin, gepubliceerd door The Swallow Press INC, Chicago 1964, vrij vertaald uit het Engels. 


