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Persbericht 
 
« To blow smoke in order to heal » met Ashley Bickerton, Aline 
Bouvy, Jean-Alain Corre, Yann Gerstberger, Elias Hansen, Klara Liden, 
Simon Dybbroe Moller en Xavier Mary 
 

Tentoonstelling van 24 April tot 30 Mei 2015 
Opening op donderdag 23 April, van 18u tot 21u 
 

“It rose in my mind's eye like a great time-lapse vision. I saw a human being rise from the earth, stand 
for a moment, and then dissolve back into it. It was only a brief moment, and in that moment our whole 
lives passed. Then I saw a huge city rise out of the desert floor beneath me, exist for a second, and 
then vanish back into the vastness of the desert. The plants, the rocks, and the earth under me were 
saying, 'Yes, this is how it really is, your life, the city you live in.' It was as if I was able to perceive and 
communicate with a resonance or vibration that surrounded me. Those inner barriers which defined 
'me' as a separate identity from 'that' - my environment - had dissolved. An overwhelming realisation 
poured through me - that the human race and all technology formed by it are nothing other than flowers 
of the earth.” 
Technoshamanism: Cyber-sorcery and schizophrenia by Dave Green, Faculty of Economics and Social Sciences, 
University of the West of England, Bristol, UK 

 
Een icaro (of ikaro) is een lied dat gezonden wordt tijdens Shipibo helingsceremonies of door 
vegetalistas. Men gelooft dat het woord icaro afgeleid is van het werkwoord ikaray, wat zoveel betekent 
als “genezende rook blazen” in Quechua. 
De Shipibo sjamaans beweren dat de geesten, en in het bijzonder die van de planten, hen de icaro’s 
aanleren. Deze liederen worden aangewend om de maeración op te wekken (dit zijn de visioenen die 
opgewekt worden door de ayahuasca), om de mareación te verdrijven, verschillende plantengeesten 
op te roepen, andere geesten of die van de doden op te wekken, kwade geesten en nefaste energie te 
verdrijven, maar ook voor bescherming en om de ceremonies in goede banen te leiden. 
 
De stukken die voor tentoonsteling gekozen werden zijn icaro’s uit onze techno-sfeer. De 
tentoonstelling wordt beleefd net zoals een ceremonie. Als we onze omgeving als een element van een 
holistische wereld beschouwen, zoals we de natuur aanzien, kunnen we stellen dat de kunstenaars die 
hier voorgesteld worden verbonden zijn met een vorm van ‘techno-sjamanisme’. Ze laten objecten, 
materies, beelden en gedragingen spreken en zegenen ons met de energie rondom ons; een energie 
die zowel aanwezig is in de metro’s van New York als in plastic flessen, zowel in de grote steden als in 
de virtuele landschappen van het corporate desgin. 
 
Het is de terugkeer van de magische cyclus. 
 
De objecten worden geanimeerd door een vreemde kracht die we niet altijd begrijpen. De techniek is 
niet langer de kunst van de logos of de rede, de nachtmerrie van de moderniteit is de magie van 
morgen. 


