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Inleiding
Vanmiddag ontving ik mijn uitgever op de Honingberg. We hadden
een diepgaand gesprek. We keken naar de padden die zachtjes zingend, met gespreide poten, in het water van de ondiepe vijver zweefden en we keken naar de salamanders die achter elkaar over de bodem
wandelden. Althans, ik keek. Mijn arme uitgever kon de beestjes niet
onderscheiden van de rottende bladeren, de bewegende schaduwen
en de zachtjes deinende waterplanten. Hij was er erg aan toe, mijn
uitgever. Hij kon niet stilzitten. Hij ijsbeerde voor mijn neus heen
en weer. Ik werd er nerveus van. Ik zeeg neer op de bank onder de
vlierstruik. Ik vertelde dat de vijver twaalf jaar geleden, toen we het
huis kochten, helemaal leeg geweest was. Er had wel water in gezeten,
maar er zat niks in het water. Behalve één slak, die ondersteboven
zwemmend over de onderkant van het wateroppervlak leek te glijden.
Onderaan in het voetje zat een mond. Daar legde ik kleine stukjes appel op. En dan begon die slak daaraan te knabbelen… Afijn, twaalf
jaar later zit die vijver vol met planten en beesten. Allemaal vanzelf
gekomen… Maar mijn uitgever had er geen oren naar… Hij had een
probleem met mijn laatste boek, zei hij. Niemand raakte er wijs uit.
Waar ging het eigenlijk over? Het was zelfs geen echt boek, per slot
van rekening, meer een verzameling journalistieke opstellen, hoe heet
het? Vingeroefeningen! In allerlei verschillende stijlen! Kon ik geen
boek schrijven waarin mijn visie op de kunst helder uiteengezet werd?
Kon ik geen boek schrijven dat al eens geschreven was en dat de lezers
al eens hadden gelezen, zodat ze wisten wat ze konden verwachten? Ik
keek naar de radeloze gelaatsuitdrukking van de goede man en zocht
naar verzachtende omstandigheden of heldere verklaringen.
‘Het boek gaat over vorm,’ zei ik, ‘over een manier van denken met
vormen, over een concrete manier van denken… Het wil een steun
zijn voor jonge kunstenaars die door hun opleiding, of door de talloze
onzinnige geschriften over kunst, in de waan verkeren dat hun werk
een thema moet vertalen. Het wil een alternatief bieden voor de geschriften van mensen die kunstwerken reduceren tot hun zogezegde
inhoud en op die manier kunstenaars op twee manieren vernederen:
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door hun werk te beschouwen als een soort van tweederangsdenken
dat een verheldering nodig heeft én door het veronachtzamen van de
specifieke vorm van hun werk, ook al bestaat juist daarin de bestaansreden ervan. Het echte tweederangsdenken is het zogenaamde rationele
denken, dat ons voornamelijk afgrijselijke dictaturen, de horror van
het onderwijs en het verkeersbord heeft opgeleverd en waarschijnlijk
zowel de ontwikkeling van de wetenschap als die van de kunst heeft
vertraagd door fundamenteel onverdraagzaam te zijn jegens alles wat
het niet in woorden of cijfers kon vatten.’
‘Mmm,’ bromde mijn uitgever, ‘ik zie min of meer wat je bedoelt.
Maar zou je niet in enkele regels je eigen visie over kunst kunnen samenvatten?’
‘Ik heb geen visie over kunst,’ zei ik, ‘omdat er voor mij geen kunst
bestaat, alleen maar kunstwerken. Het is een trieste zaak, mensen die
het over “de kunst” hebben, maar nog nooit één werk van dichtbij
hebben bekeken of zelf ineengestoken.’
‘Maar zo verbrokkelt de wereld tussen onze vingeren!’ riep mijn
uitgever, ‘zo kan je geen boek verkopen. Niemand koopt een boek
dat over niks gaat, dat geen orde schept, integendeel, dat nog meer
wanorde toevoegt!’
‘Mijn oude leermeester Maurice Weyembergh,’ zei ik, ‘nuanceerde
de steeds terugkerende vaststelling dat Nietzsche geen systeem heeft
ontworpen, met de opmerking dat dit niet betekende dat hij geen systematisch denker was.’
‘Ah, er zit dus methode in deze gekte? En waar is die methode
dan? Waarom leg je die niet proper uiteen?’
‘Dat heb ik geprobeerd, onlangs, in een nachtmerrie. Er was aan
mijn bed een charmezanger verschenen, die mij wel tot doctor wilde
verklaren, zei hij, als ik hem al mijn boeken cadeau zou doen en mijn
methode zou beschrijven. En dat heb ik gedaan. Althans, ik heb geen
methode beschreven, maar gewoon de manier waarop ik de voorbije
twintig jaar tewerk ben gegaan. Zoals je weet, bezoek ik sommige kunstenaars tal van keren en probeer ik op een of andere manier met hen
samen te werken, al was het maar door samen een boek te maken.
Door de dingen die ik maak aan hen voor te leggen, groeit mijn inzicht in hun manier van kijken. In dit boek zie je dat bijvoorbeeld
in de drie teksten over Berlinde De Bruyckere. In mijn nachtmerrie
over de charmezanger heb ik beschreven welke teksten en boeken

er over de kunstenaars bestonden toen ik met hen begon samen te
werken; hoe ik met kunstenaars heb samengewerkt om hun werk beter te leren kennen; en op welke manier mijn boeken tot stand zijn
gekomen. Het leek een nachtmerrie zonder einde. Ik raakte verstrikt
in een eindeloze lus, omdat ik iets probeerde te beschrijven dat nog
gaande was. Toch waren er lucide momenten. Als er al sprake is van
een methode, bedacht ik, dan bestaat die erin dat ik het ogenblik van
het zogenaamde begrip elke keer zolang mogelijk uitstel, schijnbaar
eindeloos rondwarend in verwondering, en dan iets maak – een tekst,
een foto, een filmpje of een boek – en aan de kunstenaar vraag wat hij
of zij ervan denkt, zodat er een cirkel of een spiraal ontstaat, een zichzelf voedend rondtasten, waarbij niet zozeer een algemeen toepasbare
methode van belang is, maar de attitude, die niets anders kan zijn dan
een volgehouden poging een open geest te bewaren.’
‘En waar is die tekst? Kunnen we die niet publiceren?’
‘Tja, die tekst is achtergebleven in mijn nachtmerrie. Eerst heb ik
er maanden over gedaan om hem te schrijven, maanden die zo lang
duurden als de duizend jaar dat De Quincey opgesloten zat in een verzegelde sarcofaag. En dan heeft de charmezanger er 150 dagen over
gedaan om het werkstukje te lezen, en dan is hij opnieuw aan mij verschenen.’
‘En? Kunnen we de tekst publiceren?’
‘Wel, dat is niet zo duidelijk. Hij had het werkstuk gelezen, zei hij,
hij stond daar waar jij nu staat, hij stond daar een beetje te draaien en
hij keek voortdurend over zijn schouder, want ik moest begrijpen dat
zijn positie aan de universiteit in het gedrang was, een beetje wankel
zelfs, want de archeologen, de agogen en de astrologen wilden zijn
vel, ze begrepen niet hoe briljant hij wel was, en daarom was het misschien niet het juiste moment om mijn werkstuk in de openbaarheid
te brengen… Wat bedoelt u eigenlijk? vroeg ik. Wat ontbreekt er dan
aan. Wel, zei hij, u hebt alles in de eerste persoon geschreven… Mmm,
zei ik, bedoelt u dat ik de pluralis majestatis had moeten gebruiken of
bedoelt u dat ik mijn eigen tactisch rondtasten in het veld had moeten
hertalen in een dapper vertoog van de methode? ‘Als ge verdwaald zijt
in een bos, dan moet ge altijd rechtdoor lopen,’ zoals onze vriend Descartes het al expliqueerde. Een werkstuk in de gebiedende wijs, als het
ware, tot stand gekomen door goddelijke, universele influistering en
gestaafd met tal van citaten uit gezagdragende epistels? Ge moet daar
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niet mee lachen, zei de charmezanger, dat is niet plezant, hoe moet ik
ons nu uit die penarie trekken? Waarom probeert u mijn boeken niet
eens te lezen? stelde ik voor. En toen werd hij ineens heel bleek. Geef
mij nog tien dagen, zei hij, en dan spreken we verder. En toen was hij
plotsklaps vertrokken.’
‘En? Wat is er dan gebeurd?’ vroeg mijn uitgever. Hij stond ineens
stil en herschikte zijn bril om mij beter te kunnen zien, meen ik.
‘Twintig dagen later stuurde hij mij een elektronisch bericht, waarin
hij voorstelde een denkpauze in te lassen,’ besloot ik. ‘Dat is nu alweer
duizend dagen geleden. Ik heb niets meer van hem gehoord.’
‘Bedoel je daarmee dat je geen fatsoenlijke methode hebt?’ vroeg
mijn uitgever. Hij stond nu voorovergebogen en plukte pluisjes van
zijn natuurzijden pantalon.
‘Mag ik Feyerabend citeren?’ vroeg ik. ‘Het succes van wetenschap
kan niet worden gebruikt als argument om tot nu toe onopgeloste
problemen op een gestandaardiseerde manier aan te pakken. Dat zou
alleen kunnen als er procedures bestonden die losgemaakt kunnen
worden van specifieke onderzoekssituaties en waarvan de toepassing
succes garandeert. Mijn stelling zegt dat dergelijke procedures niet
bestaan.’
‘Je gaat er van uit dat de kunst ons voor onopgeloste problemen
stelt,’ antwoordde mijn uitgever. ‘Maar dat is drukdoenerij. De problemen zijn allang opgelost, want iedereen erkent dat kunst bestaat.
Het enige wat we nog moeten doen is er boeken over maken en ze aan
de man brengen.’
‘Ja, dat zei die charmezanger ook,’ vervolgde ik. ‘In de werkelijkheid heb je de laag van de feiten en de laag van de interpretaties, expliqueerde hij, daar gaat mijn eigen doctoraat over. De kunstwerken zijn
de feiten, de kunstcriticus interpreteert ze. Wat mij hindert in jouw
werk, vervolgde hij, is dat je zelf gestalte probeert te geven aan de feiten. Je benadering lijkt soms zelfs feiten te produceren… Natuurlijk,
zei ik, dat geldt toch voor elke vorm van wetenschap? Zou het doel
van de wetenschap, bijvoorbeeld de geschiedschrijving, er niet in de
eerste plaats in bestaan de eigen vooroordelen, de eigen subjectiviteit,
zo helder mogelijk te maken? En toen zei hij: Het probleem is het
volgende: als we u doctor maken op basis van al die rare boeken en
tekstjes, dan is het hek van de dam. Wat als iedereen zo gaat beginnen? Wat bedoelt u? vroeg ik. Dat ze ook twintig jaar lang boeken

over hedendaagse kunst maken en zich daarna valselijk proberen te
laten doorgaan voor kenners? Maar toen was hij al vertrokken, hij had
heel urgente zaken te regelen van staatsbelang en nog dringender.’
‘Ik weet niet hoe het komt,’ sprak mijn uitgever, ‘maar ik heb het
gevoel op te treden in een dun boekje van Louis Ferdinand Céline,
waarin die op een bank in het park discussieert met zijn uitgever. Ik
weet niet of ik daar wel zin in heb.’
‘Je bedoelt Nabokovs ongelooflijk mooie en boeiende boek over
Gogol,’ zei ik. ‘Daarin komt een gesprek voor met zijn uitgever, waarin die betreurt dat Nabokov nergens de intriges van Gogols boeken
beschrijft. Toch doet hij dat ergens. ‘Kort samengevat,’ schrijft hij over
De Mantel, ‘verloopt het verhaal als volgt: gemompel, gemompel, lyrische woordenstroom, gemompel, lyrische woordenstroom, gemompel, fantastische climax, gemompel, gemompel en terug naar de chaos
waaruit ze allemaal waren voortgekomen. Op een dermate superhoog
niveau houdt de literatuur zich uiteraard niet meer bezig met medelijden met de onderdrukten of verwensingen jegens de onderdrukkers.
Ze doet een beroep op die heimelijke diepten van de ziel waar de
schaduwen van andere werelden voorbijglijden als de schaduwen van
naamloze, geruisloze schepen.’
‘Als dat waar is,’ mompelde mijn uitgever, ‘dan bevind ik mij nu eigenlijk in twee boeken tegelijk. Of misschien zelfs in drie. Dat is teveel
van het goede. Ik moet aan mijn bedrijf denken, en aan mijn gezin, en
aan het belang van de gemeenschap.’
Tijdens het bijna geruisloze voorbijglijden van deze woorden had
ik een hommel zien voorbijvliegen die ik met de blik was gevolgd tot
hij landde aan de voet van een bosje sleutelbloemen. Toen ik weer opkeek was mijn uitgever van uiterlijk veranderd. Hij klonk ook anders.
En ineens droeg hij een bril! Met een schok herkende ik mijn vader,
die wel glimlachte, maar mij toch streng toesprak.
‘Je mag jezelf niet zo zwak opstellen,’ sprak hij. ‘Nooit fouten toegeven, geen twijfel tonen. Daar worden ze bang van. Ze willen verbluft worden, dat is vanuit mijn gezichtspunt wel duidelijk geworden.
Wees een beetje trotser. Schop ze voor hun ballen. Sta recht, kreupele
andijf, en zeg waar het voor u om draait.’
‘Gij hebt makkelijk praten,’ zei ik, ‘want ge zijt al meer dan vijf jaar
dood. Maar vandaag is het mijn beurt om brood op de plank te krijgen, en die lamzakken vinden dat mijn werk niet voldoet aan hun ei-
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gen halfzachte standaarden, zodat ik ten eeuwigen dage in het geheim
kookboeken zal moeten vertalen om de huur te kunnen betalen.’
‘Daar is geen schande in eerlijk werk,’ sprak mijn vader zacht, ‘en
goedkeuring van klootzakken is nergens voor nodig. Wees trouw aan
uzelf, meer kan een man niet doen.’
Ik keek naar mijn vingernagels, die niet zo mooi waren als de nagels
van mijn vader, en toen ik opkeek was hij verdwenen. In zijn plaats
stond een gebaard man met twee grote honden: de befaamde Isi Fiszman, die in de jaren zestig de eerste verzamelaar was die werk van
Beuys, Panamarenko en Broodthaers heeft gekocht. ‘Ge moogt geen
zoete broodjes bakken met de vijand,’ sprak hij. ‘Ge hadt nooit mogen collaboreren met dat academisch gespuis. Verdedig uw doctoraat
tegen hun advies in. Laat ze u aanvallen en maak ze dan publiekelijk
af.’
Toen veranderde Isi Fiszman van uiterlijk. Hij verloor zijn baard
en hij werd peziger, als een zeeman op de wal. Ineens herkende ik de
oude Feyerabend.
‘Ge moogt ze niet bestrijden,’ sprak hij, ‘verval niet in hun ziekte.
Vergeef hun, want ze weten niet wat ze doen. Wat kan het zoeken
van kennis anders zijn dan een vorm van spirituele openheid? Iedereen weet dat echte kennis een pluraliteit aan ideeën nodig heeft. Zelfs
de kerk wist dat. Galilei mocht de leer van Copernicus gerust verder onderwijzen, maar hij kreeg het dringende advies die leer als een
hypothese te onderwijzen. Terecht, want er bestond toen nog geen
overtuigend bewijs voor de leer van Copernicus. Uw charmezanger is
nog straffer dan de inquisitie, moogt ge wel zeggen, want hij kan geen
hypothesen naast zich verdragen. Toch is de feitelijke wetenschap veel
slordiger en irrationeler dan haar methodologische imago. Want wat
de indruk wekt van slordigheid, chaos of opportunisme, heeft een zeer
belangrijke functie gehad bij de ontwikkeling van juist die theorieën
die we tegenwoordig als essentiële onderdelen van onze kennis van
de natuur beschouwen. Deze afwijkingen, deze fouten, zijn de eerste
voorwaarden voor vooruitgang. De illusie van een algemeen toepasbare methodologie kan misschien voldoening schenken aan een scholastisch filosoof, die door de bril van zijn eigen technische problemen
naar het leven kijkt en die haat, geluk en liefde slechts erkent voor
zover ze zich binnen die problemen voordoen. Maar als we rekening
houden met menselijke belangen, en boven alles met het vraagstuk

van de menselijke vrijheid (vrijheid van honger, van wanhoop, van
de tirannie van geconstipeerde denksystemen en niet de academische
“vrijheid van de wil”), dan gaan we op de slechtst mogelijke manier te
werk als we ons willen beperken tot een vaststaande methode.’
‘U weet toch wat de schoolfrikken hiertegen opwerpen?’ vroeg ik.
‘Allemaal goed en wel, zeggen ze, maar het feit dat de bestaande wetenschap klungelig en hortend tot stand is gekomen, betekent niet
dat elke vorm van klungelig en onorthodox broddelen moet worden
erkend als wetenschap. Klungel maar verder, we zullen u wel spreken
als uw gepruts een bruikbare theorie heeft opgeleverd.’
‘Mmm,’ sprak Feyerabend, terwijl hij in zijn neus peuterde, ‘dat
is de kwestie van het verband tussen een idee en een handeling. We
nemen vaak vanzelfsprekend aan dat een helder en duidelijk inzicht
in nieuwe ideeën voorafgaat, en moet voorafgaan, aan de formulering
en institutionele uitdrukking ervan. Eerst hebben we een idee, of een
probleem, en vervolgens handelen we. Toch is dit zeker niet de manier
waarop kleine kinderen zich ontwikkelen. Ze gebruiken woorden, ze
combineren die, ze spelen ermee, tot ze een betekenis begrijpen die
tot dan toe buiten hun bereik lag. En die aanvankelijke speelse activiteit is een essentiële voorwaarde voor het uiteindelijke bereiken van
inzicht. De creatie van een ding en de creatie van, plus het volledige
inzicht in, een juist idee van het ding zijn heel vaak onderdelen van
een en hetzelfde ondeelbare proces en kunnen niet worden gescheiden zonder het proces tot stilstand te brengen. Het proces zelf wordt
niet geleid door een goed afgebakend programma, het wordt eerder
geleid door een vage drang, door een “passie”, zoals Kierkegaard zou
zeggen.’
Zodra ik de naam Kierkegaard hoorde vallen keek ik op van mijn
vingers, die hevig trilden, en ik zag een lange magere man met een
grijze pardessus. Het was Walter Swennen, de schilder.
‘Ik mis Nan,’ zei hij. ‘Ze is nu al enkele maanden overleden, maar
ik blijf denken: Oh, dat moet ik aan Nan vertellen. In het begin voelde
ik een sterk gemis, een knagend hunkeren, een “craving”, zoals ze in
het Engels zeggen, maar nu mis ik vooral het troostende gevoel dat
iemand getuige is van mijn bestaan.’
‘Je oude angst, dat je mama je zou vergeten in de kolenkelder, waar
ze je had opgesloten,’ zei ik zacht. ‘Waartegen je je blijft verzetten
door op basis van een onderscheid van Gilson te eisen dat een kunst-
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werk zijn bestaansrecht ontleent aan de loutere omstandigheid dat het
is gemaakt door een kunstenaar, in plaats van aan een goedkeurende
waarneming door een toeschouwer.’
‘Ik heb pas ontdekt welk woord Sjklovski gebruikte voor wat in
de Franse vertalingen wordt omschreven als “objet textural”, sprak
Swennen. Hij gebruikt het woord “faktura”. Je ziet het, we maken
voortgang. Het net sluit zich. (Le nœud se ressert.) Ik heb het woord
“faktura” gisteren bovenop een schilderij aangebracht waarop ik een
slecht geweven spinnenweb heb geschilderd. Er zaten deze herfst erg
veel grote spinnen in de tuin en een ervan heb ik een web zien maken.
Ze vergiste zich voortdurend. Een foutje hier, een onverwachte buiteling daar, en almaar doorwerken, zo goed en zo kwaad als het ging. Er
kwam veel meer tactisch vernuft bij kijken dan je zou verwachten.’
‘De waarheid is weer banaler dan we droomden,’ zei ik. ‘Is “faktura” niet gewoon de vertaling van poiesis? Zijn we toch weer bij Aristoteles terechtgekomen?’
‘Verdekke, je hebt gelijk,’ sprak Walter Swennen, lurkend aan een
zelfgerolde peuk. ‘Sjklovski was waarschijnlijk een Thomist, zoals
Gilson… Ach, de Thomisten. Ze hebben mij in elk geval de vreugde
van het denken bijgebracht. Hoe je door het spinnen van verhalen
verbanden kan ontdekken en de werkelijkheid twee seconden lang
volmaakt lijkt te kunnen doorgronden… Aristoteles! Dat was pas een
veldwerker (un homme du terrain)…’
‘Ik las pas dat Aristoteles, voor zover wij weten, de eerste was die
signaleerde dat de zaadballen bij vogels vanbinnen zitten en niet vanbuiten, zoals bij mensen en de meeste andere zoogdieren,’ vertelde
ik. ‘Hij was ook de eerste die opmerkte dat de relatieve omvang van
testikels van vogelsoort tot vogelsoort verschilt. Sinds de jaren zeventig van de 20ste eeuw weten we echter pas met zekerheid dat relatief
grote zaadballen bij een hele reeks dieren – van insecten tot vissen,
kikkers, zoogdieren en vogels – een bewijs van vrouwelijke promiscuïteit zijn. Hoe zou het komen dat het zo lang heeft geduurd voor we
daarachter kwamen?’
‘Door de universiteiten, natuurlijk,’ sprak Swennen. ‘Die zullen het
boeltje wel weer vertraagd hebben.’
‘Luister, ik ga het u vertellen,’ zei ik. ‘Vanaf het einde van de 17de
eeuw tot de eerste decennia van de twintigste eeuw waren er drie
soorten ornithologen, die vrijwel nooit met elkaar spraken. Ten eer20
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ste had je de academische ornithologen, de systematici, die kippen,
struisvogels, kanaries, ijsvogels en kolibries afkookten en turend naar
hun botjes probeerden in te delen in verschillende soorten en families. Daarnaast had je de mensen die vogels in kooien bestudeerden
en daarnaast de veldornithologen, ook bekend onder de naam ‘vogelaars’. De eerste vogelaars hadden het moeilijk: ze werden beschouwd
als excentriekelingen. Vanwege hun hartstocht voor het kijken naar
vogels werden ze door beroepsornithologen publiekelijk gekleineerd
en beschimpt. Maar toen kwam Edmund Selous, wiens eerste wetenschappelijke artikel verscheen in 1899. Het ging over zijn waarnemingen van een koppel nestelende nachtzwaluwen, die hij had gadegeslagen vanachter een vlierstruik.’
Ineens was Walter Swennen verdwenen. Maar naast mij zat opnieuw mijn uitgever, die zijn brillenglazen poetste.
‘Vertel mij,’ sprak hij, ‘waarover gaat het boek? Hoe kunnen we het
samenvatten? Hoe kunnen we het verkopen?’
‘Het boek gaat over vorm,’ zei ik, ‘over de manier waarop we onophoudelijk nieuwe vormen of beelden vervaardigen om greep te krijgen
op de werkelijkheid. Kunstenaars doen dat, en historici doen dat. Iedereen doet dat. Kinderen en ouden van dagen. Musici, koorddansers
en vogelaars. Zelfs academici, als ze genoeg lef hebben.’
‘Ik zie niet goed wat je bedoelt,’ sprak mijn uitgever. ‘Ik dacht dat
we greep kregen op de werkelijkheid door middel van ideeën.’
‘Ideeën zijn uitgediende beelden,’ zei ik. ‘Eerst is er de drift, die
ons in beweging brengt en ons laat botsen met de werkelijkheid, en
dan komt de vorm, de handeling, het beeld, het woord, het effect: de
ervaring. Wat er overblijft van die ervaring, wat je kan meedelen, zijn
ideeën.’
‘Ik zie niet wat je bedoelt.’
‘De museumdirecteur Gerald Matt legt ergens aan Louise Bourgeois uit dat ze het domein van de psychoanalyse heeft uitgebreid
door er een beeldende dimensie aan toe te voegen en dan vraagt hij
haar in welke mate kunst een authentieke expressie kan, mag of moet
zijn van iemands psychologische toestand. Ik ben uitsluitend geïnteresseerd in vorm, antwoordt ze. Waarop hij van onderwerp verandert.
Hij begrijpt niet dat de psychoanalyse, als therapeutische praktijk, ook
weinig meer is dan een schuiven met beelden, vormen en woorden tot
er enige tastbare vruchten geplukt kunnen worden. Het enige wat telt
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is de vorm, zegt Bourgeois, niet mijn biografie. En als de toeschouwer
niet overtuigd is door mijn werk of er geen relatie mee kan ontwikkelen, dan is dat niet mijn probleem. Ik ben niet geïnteresseerd in
communicatie. Ik ben geïnteresseerd in zelfexpressie. Ik ben niemand
iets verschuldigd.’
‘Spreekt ze zichzelf niet tegen, dan?’
‘Ze spreekt zichzelf evenveel tegen als een schilder die vandaag
zwarte verf gebruikt en morgen witte… Een andere auteur schrijft dat
als Louise Bourgeois kussentjes naait, dit een symbolische betekenis
heeft. Het mag nooit gewoon naaien zijn. Als ze zelf zegt dat ze de
wereld graag repareert en aaneennaait, betekent dat toch niet dat ze
voortdurend “symbolisch” aan het naaien is? Ze naait. Dat is alles.’
‘En haar vader dan, die met de gouvernante sliep? En haar moeder,
die te vroeg is gestorven?’
‘Dat zijn geen thema’s, dat zijn verhalen,’ zei ik. ‘Hoeveel thema’s
bestaan er eigenlijk? De dood en het leven, dat uiteenvalt in twee
manke bezigheden: de liefde (het aanvaarden van wat we niet kunnen
veranderen) en het werk (onze pogingen te veranderen wat we kunnen veranderen: kunst, spel, wetenschap, spiritualiteit, religie, moraal
en politiek). Dat zijn de thema’s. Ze zijn gering in aantal. Maar eindeloos zijn de vormen en de verhalen waarin we ze vieren, verbergen,
vergeten, vervormen, gestalte geven, aankleden, verdraaien, omkeren
en opnieuw uitvinden…’
‘Goed, goed, goed,’ sprak mijn uitgever. Ineens stond hij stil, de
handen op de rug, en keek hij mij recht in de ogen. ‘Wat vinden we
dan in dit boek? Wat kan ik de lezers beloven? Wat zetten we op de
flap?’
‘We zetten op de flap dat het een hoopvol boek is,’ zei ik.
‘Hoopvol?’
‘Omdat het niet bestaat uit een aaneenrijgen van herkauwde ideeën, maar uit een vreugdevol omarmen van de geboorte van beelden,
gedachten en emoties uit een omgang met de materie. Het is een fris
boek! Een jong boek! Een boek dat reikhalzend uitkijkt naar de dingen die nog moeten komen!’
‘Zo’n boek koopt niemand,’ pruilde mijn uitgever. ‘De mensen willen waar voor hun geld. Ze kopen geen dingen die nog moeten komen.’

‘Dan zeggen we dat het een hopeloos boek is,’ zuchtte ik. ‘Een
mislukt boek, een los samenraapsel van vluchtige gesprekken. Een
boek zonder ideeën. Een wanhopige poging tot het beschrijven van
dingen die bestaan, maar die zich niet licht laten vatten, omdat in die
ongrijpbaarheid hun bestaansrecht schuilt.’
‘Dat is nog waardelozer!’
‘Laten we dan een zin van Nabokov nemen,’ besloot ik, ‘die mooi
zegt waar het om gaat. Hij staat op de laatste pagina van zijn essay
over Gogol: “Hoewel ik mijn best heb gedaan om uit te drukken hoe
ik tegenover Gogols kunst sta, heb ik geen enkel tastbaar bewijs geleverd van het merkwaardige bestaan ervan. Ik kan alleen maar met
mijn hand op het hart verklaren dat ik mij Gogol niet heb verbeeld.
Hij heeft werkelijk geschreven, hij heeft werkelijk geleefd.”’
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Druïdische zingzang
‘Misschien herinner je je dat ik heb geschreven dat mythen in ons gedachten kunnen oproepen die we niet kennen. Dit is vaak besproken
en zelfs bekritiseerd door mijn Engelstalige vakgenoten, omdat mijn
standpunt naar hun gevoel, emprisch gesproken, onzinnig is. Maar
voor mij strookt dit met een lijfelijke ervaring, omdat het een precieze
beschrijving is van mijn eigen verhouding tegenover mijn werk. Mijn
werk roept gedachten in mij op die ik niet ken.’
Claude Lévi-Strauss, ‘Myth and Meaning’
‘Nee, ik begreep hem niet, Lucebert, toen ik hem voor de eerste keer
in woorden tegenkwam. Ik begreep hem niet, maar ik hoorde hem
wel, en ik verstond hem, zonder dat ik kon zeggen waarom. Het was
een verstaan dat bij de betovering hoorde, een stem die je inspint met
lange reeksen woorden, vormen van adem waarin de geluiden woorden zijn, druïdische zingzang waarin woorden meedrijven of opspringen die je herkent zonder dat de betekenis van die reeksen meteen tot
je doordringt. Maar dan is het woord van de zangstem al binnen, het
heeft zich ergens vastgehaakt, je leest het weer en dezelfde stem heeft
er een beeld bij gezongen, je had het alleen de eerste keer nog niet zo
gehoord, je had voor het eerst gevoeld dat dat niet hoefde, begrijpen,
dat het ook anders kon, dat iemand betekenis bij je naar binnen kon
zingen, dat woordenreeksen zonder rijm bleven hangen als een lied,
een bezwering, een baldadig betoog, als een kijk op de wereld die je
van niemand zo kende.’
Cees Nooteboom, ‘Nootebooms hotel’
‘Het is een onuitputtelijk genot, te ervaren dat het beeld ondoorgrondelijk is en zijn ware betekenis niet loslaat.’
Andrei Tarkovski, ‘De verzegelde tijd’
‘Poesjkin de evenwichtige, Tolstoj de nuchtere en de beheerste Tsjechov hebben allemaal hun ogenblikken gehad van irrationeel inzicht
waardoor de zin tegelijkertijd wazig werd en een geheime betekenis
onthulde die die plotselinge onscherpte van de blik waard was, maar
bij Gogol is die verschuiving de basis van zijn kunst…’
Vladimir Nabokov, ‘Nikolaj Gogol’
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‘De kamferboom staat gewoonlijk op zichzelf en vermijdt het gedrang
van andere bomen. Zijn wirwar van takken heeft iets bedreigends en
bevreemdends; nochtans heeft het feit dat de stam zich in duizend
takken verdeelt het beeld opgeroepen van verliefde mensen. (Overigens vraag ik me af wie als eerste heeft ontdekt dat hij zoveel takken
heeft.)’
Sei Shonagon, ‘Het hoofdkussenboek’
‘Het ritme is geen maat: het is een visie op de wereld. Kalenders, moraal, politiek, techniek, kunst en filosofie, alles dus wat we cultuur
noemen, heeft zijn wortels in het ritme. Het is de bron van al onze
scheppingen. (…) Of preciezer: ieder ritme is een houding, een inhoud en een beeld van de wereld, verschillend en bijzonder. (…) Het
ritme, dat beeld en betekenis is, spontane houding van de mens tegenover het leven, bevindt zich niet buiten ons: het is onszelf, terwijl we
ons uitdrukken. Het is concrete tijdelijkheid, onherhaalbaar menselijk
leven. (…) Nogmaals: de betekenis van het beeld is het beeld zelf. Het
gedicht verklaart niet en stelt ook niet voor: het biedt aan. (…) Het
beeld verandert de mens en maakt hem op zijn beurt tot beeld, dat wil
zeggen tot ruimte waarin de tegenstellingen versmelten. En de mens,
verscheurd vanaf zijn geboorte, verzoent zich met zichzelf, wanneer
hij beeld wordt, wanneer hij het andere wordt.’
Ocavio Paz, ‘De boog en de lier’

Nieuwe aardappelen / nieuwe flarden
Gesprek met Raoul De Keyser
Zes uur ‘s ochtends. Uit de bek van een merel gulpen gele ellebogen
die in mijn hoofd nazinderen als verlichte eilanden met ondenkbare,
steeds wisselende contouren. Ik kan niet slapen. Want gisteravond heb
ik Raoul De Keyser ontmoet. En ik ben vergeten hem iets te vragen
over de knipsels van Matisse. En ik moet nu alles opschrijven voor ik
het vergeet… Eergisteren heb ik voor het eerst aandachtig naar enkele
schilderijen van hem gekeken, wat ik zo lang mogelijk heb uitgesteld,
mijn overtuiging indachtig dat sommige ontmoetingen of pogingen
tot begrip zo lang mogelijk verdaagd moeten worden, kwestie van voldoende onverwerkte schoonheid over te houden voor de dagen en
nachten die nog komen moeten. De schilderijen waren pas naar Antwerpen gebracht en iemand had ze voor mij uitgepakt. Ze stonden op
de vloer. Op handen en voeten kroop ik van schilderij naar schilderij,
verrukt over hun vederlichte factuur. ‘Een oefening in het wit!’, dacht
ik. ‘Een volledig terugtrekken van de legers en een blootleggen van
de wapenen! Maar dan zonder pathos… Als een dichter die met drie
doorzichtige woorden alle kracht van de literatuur oproept en tegelijk
haar broos skelet durft tonen…

Misschien geeft het feit dat ik zo denk mij het recht te wijzen op iets
dat geldig is, maar dit sluit natuurlijk niet uit dat de zienswijzen van
mijn collega’s andere perspectieven openen, die allemaal even geldig
zijn.’
Claude Lévi-Strauss, ‘Myth and Meaning’

Niet zwichtend voor mijn hopeloze taak iets van mijn ontroering op
u over te brengen, en voor één keer verzakend aan mijn weigering
kunstwerken te vergelijken met andere dingen, haal ik hier voor u
enkele lukraak gekozen regels aan uit het werk van Nescio: ‘En de
heuvels waren te laag en niet steil genoeg, hoe kon je daar moe van
worden? En moe moest ze worden of ze sprong uit elkaar van kracht,
in scherven van dichteresje en vrouw en courtisane. Bovenop keken
ze in een dalletje met hellende zwarte en gele en groene rechthoekige
veldjes en denneboschjes en eiken hakhout er tusschen op de hellingen. En daaroverheen in de vlakte, uren ver met niets markants
erin, alleen een recht brok rivier, dat breed van hen wegliep, tot waar
i zich in een bocht verloor. Daaraan, heel klein, de roode afdaken van
steenbakkerijen en hun schoorstenen, hoog en toch verloren in de
wijdte…’
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Snel geschilderde, witte, transparante sluiers, die hier en daar door
hun superpositie de dunste weergave tonen van wat een schilderij is.
Flinterdunne schilderijen, die schalks het schilderen vieren. Geen
iconisering en tegelijk afbraak van de macht van het beeld in een
schiftende factuur, zoals bij Tuymans, zelfs geen tactische bespiegeling over het in een schilderij kantelen van een slechte tekening, zoals
bij Swennen. Alleen maar schilderen. Zo dun, dat een mogelijk beeld
zich enkel opricht op de dunste beentjes, omdat het alleen ontstaat
uit het ineen schuiven van de dunste namaakvlakken. Dun dus. Met
hier en daar een uitgespaarde of toegevoegde vlek, soms vettig, maar
meestal dun. Wat een lef! Dacht ik. Wat een kracht! Wie durft nog
dunner? Zo vrolijk! Zo dansant! Zo vrij!
En na mijn bezichtiging van de nieuwe schilderijen reed ik op een
geleende fiets door de stad, naast de jonge beeldhouwer Michael
Wiesner. De wereld was helder. Ergens op de tweede verdieping
stootte een jonge moeder een venster open, zodat aan de overkant
van de straat een hoekstoot van licht een flitsende kerf in de gevel
sloeg. ‘Je sculpturen zijn schoon,’ riep ik boven het verkeerslawaai
uit, ‘maar ze hebben geen onderkant of geen achterkant. Dat kan geen
kwaad, maar je moet het wel weten… Je zou ze ook een achterkant
kunnen geven en misschien tentoonstellen met een soort steun, zoals
Afrikaanse deuren tentoongesteld worden. Je moet eens kijken naar
die platte, witmarmeren boon van Giacometti. Ik denk dat die op een
soort van steuntje tentoongesteld wordt.’
‘Waar ga je nu met Raoul De Keyser over spreken?’ riep Michael
boven het overbelichte spektakel uit. ‘Hij wil niet met mij spreken,’
riep ik terug. ‘Hij wil niet meer geïnterviewd worden. Hij is het beu.
Hij is pas nog geïnterviewd en hij was er ziek van. Maar ik ben blijven
aandringen. En ten slotte is hij gezwicht. Hij wil niet geïnterviewd
worden, maar hij is wel bereid tot een gesprek. Op voorwaarde dat
het niet langer duurt dan twintig minuten. En hij wil niet uitleggen
waar zijn schilderijen over gaan en hoe ze gemaakt zijn. En hij wil geen
enkele vraag beantwoorden over andere kunstenaars… Hij heeft overschot van gelijk.’
We fietsten snel door de aan scherven vallende stad, zwenkend tussen auto’s, andere kleurvlekken en plots vallende schaduwen en gaten
van licht. ‘Maar waarover ga je dan spreken?’ riep de jongeman. ‘Ik
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ken hem niet,’ riep ik terug. ‘Ofwel neemt hij zijn werk absoluut ernstig, als een soort van mystieke missie, ofwel moet het mogelijk zijn
hem te vragen of hij de twee gele vlekken op de rand van het schilderij
Ready ook grappig vindt en hoe hij ze erop gezet heeft. En als hij niet
antwoordt, zal ik zeggen dat Bacon ze erop gesmeten zou hebben.
Wat niet waar is, natuurlijk, want de vlekken zijn veel te groot en te
precies, maar ze hebben wel een gelijksoortige functie als de meeuwenscheten van Bacon, omdat ze voor het schilderij geschoven lijken
en een bijkomende picurale diepte oproepen. Als we dan niet aan de
praat raken, zal het lastig worden.’
Het gesprek dat geen interview mocht zijn
Het is avond. Raoul De Keyser zit in een geheime kamer op een chaise
longue, omdat hij onlangs zijn rug heeft bezeerd. Voor hem, tegen de
muur, hangt een prachtige affiche met een in het blauw gedrukte, getekende vrouwenfiguur van Giacometti. Daarnaast hangen een tiental
prentbriefkaarten en twee affiches met afbeeldingen van eigen werk.
Bovenop de gordijnkast rust een wit wolkje van Luk Van Soom. Verder tref ik er een beperkte bibliotheek voor dagelijks gebruik aan. Ik
herken het boek Beeldarchitectuur en kunst van Jean Leering, Goethes
Italiaanse reis, Matisse at Villa Le Rêve van Marie-France Boyer, een
boek van Paul Léautaud en boeken over Seurat, Henry van de Velde,
Warhol, Giacometti en Picasso.
- Ik heb uw nieuwe schilderijen gisteren gezien. Samen vormen ze een
lichtvoetige oefening in het wit. Ze zijn heel grappig.
Raoul De Keyser: Ja, dat wordt wel eens beweerd over mijn werk.
- Bijvoorbeeld de twee gele eilanden op de rand van het schilderij ‘Ready’. Ze zijn grappig omdat ze iets vertellen over het maken van schilderijen, terwijl ze eigenlijk zouden moeten zwijgen. Ze hebben iets ongepasts, omdat ze ondanks alles willen bestaan. Ze willen er zijn zonder
te voldoen aan de verwachtingen en geplogenheden. Het zijn ‘aardappelen’: vormen die geen herkenbare vormen zijn… Hoe hebt u ze eigenlijk
aangebracht?
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De Keyser: (Zwijgt.)
- Bacon zou ze gesmeten hebben.
De Keyser: Het lila werkje dat u daar ziet heb ik ook gesmeten. (Hij
wijst naar een van de prentbriefkaarten op de muur, waarop het werk
Bleu de ciel uit 1992 afgebeeld staat.) En het werk achter u. (Het werk
Front, dat afgebeeld staat op pagina 77 van de Troublespot-catalogus.) Daar heb ik met de tube naar gesmeten. Dan moet je beducht
zijn voor karpersprongen.
- De onderschildering hebt u gemaakt met een vod?
De Keyser: Ja. Zoals ik in dit schilderij het eindresultaat bewerkt heb
met mijn schildersvod omdat ik het raster te mooi vond. (Hij wijst
naar het schilderij Lok uit 1995, Ludion, p. 66. De titel wordt daar
vertaald als Decoy, zodat de knipoog naar het Franse woord ‘loque’
verloren gaat.)
- Wat zijn karpersprongen?
De Keyser: Als de tube het doek eerst raakt met haar staart en dan
kantelt, kan ze vreemd terechtkomen… Je kan ook een kerf als resultaat krijgen… U ziet het, we moeten altijd waakzaam blijven…
- Om gepast te reageren wanneer het schilderij zichzelf maakt.
De Keyser: Als de tegenstander iets loslaat, moet je ervoor zorgen dat
je die gebeurtenis exploiteert. Veel dingen liggen vooraf niet vast…
Bijzaken kunnen bijvoorbeeld hoofdzaken worden… Het schilderij
Crook is bijvoorbeeld vertrokken van een tekening, maar de hoek in
de tekening was anders.
- Wat betekent het woord ‘Crook’ voor u?
De Keyser: Een elleboog… Ik zou nog eens in het woordenboek moeten kijken…
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- (Bladerend in het woordenboek.) Het staat hier: ‘A bend, curve or
hook… Anything hooked or curved. A professional criminal…’
De Keyser: (Glimlacht.)
- Bij elke kunstenaar vraag ik mij af op welke manier zijn of haar kijkbeeld is voortgevloeid uit een gevoeligheid die voorafging aan hun werk.
Maar in uw geval lijkt die vraag absurd te worden, omdat het visuele
ritme van uw werk zozeer verbonden is met de textuur van de schilderijen en u altijd zoekt naar een vorm van dubbelzinnigheid: de blauwe
strepen in ‘Closerie V’ vormen geen voorstelling van een zonneblind,
maar ze roepen er wel een beeld van op. Herinnert u zich in uw geval
zo’n voorafgaande visuele gevoeligheid of denkt u dat uw persoonlijke
visuele wereld volledig tot stand is gekomen door het schilderen?
De Keyser: Ik denk dat die volledig is voortgevloeid uit het schilderen.
- Zonder uw werk zou ik natuurlijk niet kunnen spreken over uw visuele gevoeligheid, omdat er niets zichtbaar zou zijn. En uw schilderijen
zijn echte schilder-schilderijen, in die zin dat het vruchten zijn van een
schilderend denken over schilderen. Maar volgens mij moet uw beeld
van de werkelijkheid vroeger ook al uiteengevallen zijn in verschillende
vlakken. Of sommige kleurvlekken moeten zich soms heel autonoom
gedragen hebben.
De Keyser: U zet mij aan het denken. (Lacht.)
- Giacometti probeerde de opbollende materie te tekenen die zich bevindt onder het prentje dat wij erop projecteren. Op deze affiche zien we
de in luchtige, blauwe kringelingen gevatte opbollende of holle vormen
van een vrouwspersoon… Het werk ontroert ons, omdat we die warrelingen herkennen zonder dat we ons herinneren waar we ze al eens
hebben gezien… Twee weken geleden, in Parijs, heb ik met mijn zoon
Cyriel lang staan kijken naar zo’n maanvis-achtige, smalle kop. ‘Die kop
lijkt te bewegen,’ zei Cyriel. En dat was ook zo. En toen we buitenkwamen heb ik drie mensen gezien die zo’n smalle, geblutste kop hadden.
De derde persoon was een vrouw met een grote, zwarte bril. De bril
deed niets af aan het effect.
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De Keyser: Toevallig heb ik hier een boekje over Giacometti liggen…
(Hij haalt een boekje tevoorschijn dat geklemd zat tussen de chaise
longue en de muur.) Er zit een knipsel in met een beeld dat mij echt
heeft ontroerd… Voor zover we in deze tijden nog over ontroering
mogen spreken…
- Elke dag moeten we de droogstoppels en betweters van onze tijd eraan herinneren dat er een niet-sentimentele, verstandelijke ontroering
bestaat die op een visuele manier opgeroepen kan worden…
De Keyser: Achter u, op de boekenplank, bevindt zich een tentoonstellingsfolder met een andere foto van hetzelfde beeldhouwwerk…
(We kijken samen naar twee zwart-wit foto’s van L’objet invisible, een
uit de jaren dertig daterende, Afrikaans of Etruskisch aandoende,
houten vrouwenfiguur van Giacometti.)
- Ik was in Parijs het meest ontroerd door de beelden uit deze periode.
Ik vind ze ongelooflijk mooi…
De Keyser: (Knikt.)
- Maar u ziet toch dat het lichaam van de vrouw uit elkaar lijkt te vallen?
Elk lichaamsdeel lijkt zich autonoom te gedragen. U zou bijvoorbeeld
alleen het vooraanzicht van haar linker dijbeen schilderen en u zou het
laten rondzweven in het schilderij.
De Keyser: U doet mij twijfelen…
- Wat u in deze sculptuur aantrekt, vermoed ik, is juist het feit dat de
vrouw uit elkaar lijkt te vallen. Ze wordt visueel alleen samengehouden
door de omlijsting van de rugleuning achter haar, net zoals u in een van
de grote schilderijen in deze tentoonstelling rechtsonder een extra hoek
toevoegt met twee dikke, witte strepen.
De Keyser: U zegt dat ze uiteen lijkt te vallen… Ik vind eerder dat ze
er gemonteerd uitziet. Als een stapeling… Hoe zou u een zijwaartse
stapeling noemen?
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- Een mooie vraag… Bedoelt u dat we naar uw werk kunnen kijken als
naar zijwaartse stapelingen?

voetige te benadrukken, het beweeglijke, zodat je je afvraagt waarom
sommige vlakken geen twee meter van het doek wegvliegen. Ze hangen zeer los aan elkaar…

De Keyser: (Glimlacht.)
- Nu zegt u het zelf!
- Hoe noemt u de onbepaalde vormen in uw werk, die ons aan aardappelen doen denken, maar dan aardappelen die soms de vorm aannemen
van rafelige vlaggen, zoals hier bijvoorbeeld? (naam schilderij)

De Keyser: (Lacht.)

De Keyser: Ik heb daar geen naam voor. Maar de vlek die u aanwijst,
is voor mij een zwierende schommel.

- Dirk De Vos schreef dat u schilderijen maakt met vlakken die een nietfiguratieve, maar concrete werking hebben, als wentelende fragmenten
van filmsets. Ik denk dat u leeft in een wereld van loshangende flarden…

- Op twee schilderijen kunnen we bovenaan de rode hoekjes zien waarmee u het formaat van het doek hebt aangegeven voor u het hebt opgespannen.
De Keyser: Ja, ik span mijn doeken zelf op. Ik ben de zoon van een
timmerman. Ik wil het contact met de dingen behouden… Verder is
het soms goed dat je die rode hoekjes nog kan zien, omdat ze helpen
het doek vast te zetten… U noemt mijn huidige tentoonstelling een
‘lichtvoetige oefening in het wit’. Voor mij bestaat de tentoonstelling
uit twee delen. Enerzijds zijn er inderdaad de kleinere, lichtvoetige
werken, maar anderzijds zijn er ook de twee grote, stugge werken…
Ik durf zeer snel werken, maar die vlugheid houdt precisie in. Soms
mag het niet langer duren, soms moet iets gezet worden.

De Keyser: Bent u er zeker van dat u geen psychologie gestudeerd
hebt? (Lacht.)
- Het spijt mij, maar uw tijd is om.
22 februari 2008

- U hebt het nu over de snelheid van Léautaud, die elke tekst in één ruk
wilde schrijven, maar niet zonder het honderdduizend keer te proberen,
tot de tekst zichzelf had gestileerd…
De Keyser: Ik herinner mij dat ik eens een onderschildering had voorbereid waar ik alleen nog een overhoekse lijn aan toe wilde voegen.
Dat heeft maanden geduurd, omdat ik wilde dat de lijn het doek nauwelijks zou raken en omdat ik bang was dat ik mijn onderschildering
zou bederven. Het moest in één juiste beweging gebeuren, als een
sprong over een ravijn… Maar soms wil ik ook een grappige, een dansende of een stugge lijn neerzetten, natuurlijk… En over het wit… Ik
heb de fond van deze schilderijen zeer licht geschilderd om het licht36
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Over sokkels voor de nacht
en over verzachtende omstandigheden
Gesprek met Berlinde De Bruyckere
Tijdens onderstaand gesprek wordt af en toe verwezen naar uitspraken
van de kunstenaar Paul McCarthy. Het is niet de bedoeling dat hierdoor
de indruk ontstaat dat McCarthy en zijn werk van buitengewone betekenis zijn voor Berlinde De Bruyckere. Het is gewoon een gevolg van
de omstandigheid dat hij enkele dagen eerder haar atelier had bezocht,
waardoor een paar van zijn uitspraken nog fris in het geheugen zaten.
Normaal gesproken zou ik deze uitweidingen uit het gesprek hebben
verwijderd. Het door McCarthy gebruikte en door De Bruyckere aangehaalde beeld van het leeggelopen lichaam is echter zo sprekend, dat ik
ervoor heb geopteerd het gesprek in zijn authentieke scheefgetrokkenheid te bewaren.
Ik bevind mij in het atelier van Berlinde De Bruyckere. Ze slaat gade
hoe enkele mannen grote, zware kisten met sculpturen in een vrachtwagen laden. Ik kijk naar enkele kleine afbeeldingen die aan de muur
hangen: Lucretia van Lucas Cranach de Oudere; een foto van daklozen of lijken die onder dekens liggen; The Garden van Paul McCarthy;
de Kruisafneming van Rogier Van der Weyden; een gevangene met
een Christus-achtige houding en een kap over het hoofd, die wordt
gefolterd in de gevangenis van Abu Ghraib; het retabel van Grünewald; een foto van het zoontje van de kunstenares, dat in iemands
schoot ligt; en vele andere beelden. Ik wandel rond de beelden die in
opbouw zijn: een piëta, een takkenmens, een figuur met twee ruggen.
En dan drinken we samen koffie.
- Als ik naar je nieuwste sculpturen – waaronder ‘Schmerzensmann’ –
kijk, valt het mij op dat je te werk gaat als een schilder. Niet alleen op
de kleine schaal, omwille van de factuur van de buitenste laag – die
op een vlekkerige manier gekleurd wordt vanuit de diepte – maar ook
op de grote schaal, omwille van hun structuur. De sculpturen worden
ondersteund door metalen skeletten die met behulp van draadstangen
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in de sokkel verankerd worden. Ze bestaan uit een soort van zelfdragende schillen die rond deze structuur geschikt worden. De ruimte tussen
de schillen en het geraamte wordt pas achteraf opgevuld met in epoxy
gedrenkte kobaltvezel. In die zin zouden we je sculpturen kunnen beschouwen als een soort van dikke verfstreken, alsof je de was met een
reusachtig penseel hebt aangebracht rond een afwezige drager.
De Bruyckere: Ik ben opgeleid als schilder. Ik zie mijzelf ook niet als
een traditionele beeldhouwster, in die zin dat ik mijn sculpturen niet
opbouw vanuit een kern en ook niet laat ontstaan door het verwijderen van materiaal… Ik werk van buiten naar binnen. Ik heb nooit
dingen weggehaald. Ik ben iemand die dingen samenbrengt. Ik beschouw beelden als een soort van recuperaties: mijn eerste sculpturen
waren basreliëfs die bestonden uit gevonden stukken ijzer en hout
waar ik, door ze samen te brengen, een nieuw beeld mee maakte.
Door een krukje en een stapel dekens samen te brengen, creëer ik een
nieuwe werkelijkheid, een nieuwe betekenis. Ik ben gefascineerd door
gebruikte voorwerpen en materialen. Voor mij zijn ze geladen met
betekenis. Zo heb ik bijvoorbeeld eens rozen gemaakt met gebruikt
lood, dat door zijn verweerdheid bruikbaar was voor mijn beeld.
- Je recente sculpturen ontstaan door het samenvoegen van verschillende
afgietsels van menselijke of dierlijke lichaamsdelen.
De Bruyckere: Ik vraag modellen om in specifieke houdingen te poseren en dan maken we afgietsels van lichaamsdelen die mij wezenlijk
lijken voor die houding. Op basis van de afgietsels maak ik een gietvorm van siliconen, waarin ik met gekleurde was de buitenkant van
de vormen inschilder.
- Ze komen dus werkelijk al schilderend tot stand?

- Een van buiten naar binnen geschilderde glacis-sandwich waarvan het
resultaat pas zichtbaar wordt als je de sculptuur uit de gietvorm neemt.
De Bruyckere: Ja, ik kan niet controleren hoe het er uiteindelijk zal
uitzien. Wel bij benadering, natuurlijk. Als ik op een bepaalde plek
een bepaalde kleur wil laten doorschemeren, dan maak ik die kleur
heel heet, zodat ze doorsmelt tot op de bodem.
- En nadien kan je ze niet meer retoucheren, omdat de buitenste laag de
microscopische vorm van de huid heeft aangenomen.
De Bruyckere: Ja, de gietvormen zijn heel gedetaileerd.
- Je recente sculpturen ontstaan door het met elkaar verbinden van verschillende, holle afgietsels. Eerst maak je ze aan elkaar vast met dikke
naalden en touwtjes en als de vorm definitief is, verbindt je ze met elkaar. Door hun koloriet, maar ook door de beweging van de verschillende onderdelen, lijken deze sculpturen wel driedimensionale weergaven
van sommige figuren in schilderijen van Francis Bacon.
De Bruyckere: Dat wordt vaker gezegd.
- Toen David Sylvester in 1975 aan Bacon vroeg wat hem zo aansprak in
het schilderen van gezichten van schreeuwende mensen, antwoordde hij
dat het hem vooral ging om de technische moeilijkheid van het schilderen van een donkere holte.
De Bruyckere: Je ziet dat ook in Bernini’s beeld van de heilige Ludovica. Haar extase krijgt vorm door de opening van haar mond. Ook
door haar hand, maar vooral door de mond.

De Bruyckere: Ja. Voor elke sculptuur creëren we een kleurenpalet dat
bestaat uit tientallen getinte brokken was. Naargelang van de kleur die
ik nodig heb, smelt ik zo’n staal en schilder ik de plek in. Het effect
ontstaat door het over elkaar schilderen van een aantal transparante
lagen.

- De mond is de plek waar onze buitenkant overgaat in een donkere,
voorwereldlijke binnenkant, waar het licht nog niet is doorgedrongen.
In je laatste sculpturen treffen we ook zulke gaten aan. Als we geen
rekening houden met de opvulling, zijn je sculpturen hol. Op sommige
plekken bewaar je een opening. Dat gat lijkt dan de eigenlijke kern
te worden, die alleen maar zichtbaar gemaakt kan worden door er een
sculptuur rond te bouwen. Voor mij is dat om minstens twee redenen
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belangrijk. Gevoelsmatig lijken de sculpturen – door hun functie als
sokkel van een opening – op te treden als voorhang van de nacht of van
het onuitsprekelijke. Op structureel vlak bieden ze echter – en dat vind
ik belangrijker – een reflectie over wat het betekent een sculptuur te
maken.

- Op de tekening zien we een menselijke figuur die omgeven wordt door
heel licht aangebrachte, rode verfstrepen die zelf dwarsstreepjes dragen,
als een litteken. In je onaffe sculpturen, waarvan de verschillende delen samengehouden worden door middel van nietjes, dikke spelden of
touwtjes, vind je die littekens terug.

De Bruyckere: De holte is heel belangrijk voor mij. Niet alleen de
holte van de sculptuur, maar ook die van het lichaam. Enkele dagen
geleden was Paul McCarthy hier op bezoek en hadden we een mooi
gesprek. Ook al staan onze oeuvres heel ver van elkaar, we vertrekken
wel vanuit dezelfde behoeften, dezelfde angsten en pijn. ‘Hoe meer je
het lichaam kan leegmaken door te braken, te bloeden, te plassen, te
zweten, te huilen of klaar te komen, hoe vrijer het kan zijn,’ vertelde
hij.

De Bruyckere: Zoals ik al zei vindt Paul McCarthy dat ik die littekens
in de uiteindelijke versie moet bewaren, maar voor mij zouden ze de
aandacht afleiden van de essentie. Ik wil al het overbodige verwijderen. Het bewaren van de naalden of de koordjes, waardoor het beeld
van een wonde of litteken wordt opgeroepen, garandeert een voor de
hand liggend succes, maar voor mij zijn ze overtollig… Er is nog een
ander verschil tussen McCarthy en mij. Ik vind de thematiek van mijn
beelden heel zwaar. Zo’n lijf dat zich ontvouwt in een boom of een tak
is voor mij alleen verdraaglijk dankzij een bepaalde vorm van esthetiek… Hierin schuilt trouwens een tweede, meer wezenlijke overeenkomst met het werk van Bacon. Hij toonde zijn schilderijen achter
glas, in een mooie, houten, soms vergulde lijst. Hij bouwde een soort
van ‘verzachtende omstandigheid’ in om zijn thema’s toegankelijk te
maken. Ik probeer hetzelfde te doen door dekens te gebruiken, of
sokkels met een mooie patine.

- Je zou dus naar zijn films kunnen kijken als registraties van het tot
sculptuur maken van het levende lichaam, net zoals het in zijn werk
naast elkaar bestaan van verschillende, minder of meer gepolijste versies
van dezelfde sculpturen gestalte geeft aan een soort van vergeestelijking
van de sculptuur… Hij houdt evenveel van een schets als van een gepolijst resultaat en hij houdt ervan die verschillende niveaus naast elkaar
te plaatsen als verschillende graden van de verwerkelijking van een fantasie of van de poëtisering van de werkelijkheid…

De Bruyckere: Het lijkt alsof het lijf naar beneden getrokken wordt
door een parasiet. Toevallig vond ik onlangs een tekening terug uit
1997, waarin een gelijksoortige parasitaire vorm een personage lijkt
te controleren.

- In de piëta die zich hier bevindt, krijgt een van beide figuren ineens
twee ruggen en in een ander beeld herkennen we een dubbele ruggengraat. Dat is een meer sculpturale manier om het samengestelde karakter van de sculptuur te laten voelen dan het louter bewaren van de
naden. Ten slotte gaat het niet om de illustratie van een idee, maar om
een sculpturale benadering van een ervaring… Je zegt dat jullie werk
vertrekt vanuit dezelfde angsten en pijn. Dat vind ik minder boeiend
dan de vaststelling dat McCarthy ook met gaten, holtes en wormgaten
werkt. Een van zijn eerste werken was een raam dat hij heeft uitgehakt
in zijn raamloze studentenkot, later ging hij werken met een H-vorm
die hij afleidde van de vierkante pijpen van een airconditioningssysteem
en nu maakt hij opblaasbare, holle uitvergrotingen van bestaande vormen (bijvoorbeeld een sculptuur van Henry Moore) waar hij gaten door
boort. De sculpturen lijken bouwsels rond deze gaten. Zijn tentoonstellingen lijken zich trouwens binnenin ons lichaam of ons hoofd af te
spelen, alsof ze niets meer zijn dan de schimmige bevolking van een
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De Bruyckere: Hij vond ook dat ik mijn sculpturen in hun onafgewerkte staat moest tonen, met de nog zichtbare littekens.
- Momenteel werk je aan een sculptuur die doet denken aan een naar
voren buigend menselijk lichaam met naar beneden druipende armen,
die lijken over te gaan in takken, steunstokken, insektenpoten. In de
rechterenkel herkennen we ook een blootgelegd bot, dat een binnenin
groeiende boom zou kunnen zijn.

wormgat. Ik vertelde hem dat zijn werk mij deed denken aan Prousts
omschrijving van de droom als ‘het verlichte ingewand’. ‘Mooi beeld,’
antwoordde hij, ‘ik heb ooit een werk gemaakt dat zich afspeelde in de
maag van een eekhoorn…’
De Bruyckere: De zaal met The Garden, in het S.M.A.K., vond ik onverdraaglijk.

mezzanine goed uitzagen. De palen moeten zo breed zijn, omdat ze
verwijzen naar de traditionele zuilen waarop we standbeelden van helden aantreffen. Ze zijn afkomstig van een oud, vervallen station. Zo’n
armoedige, verroeste palen, die drager zijn van een volledig vervormd
en getormenteerd lijf, hebben niets meer te maken met de heldhaftigheid van de traditionele sculpturen.
- De held is rond de zuil gezakt?

- Waarom?
De Bruyckere: Om te beginnen heb je dat gerecupereerde decor van
een soort van Bonanza-achtige televisieserie. Ik hou wel van dat soort
omkeringen. De mannen die in de televisieserie helden zijn, laat hij
hier een boom en de grond neuken. Maar ik vind dat verschrikkelijk
zielig en pijnlijk. Je voelt je zo onwennig… als een voyeur… te zien
hoe de vader de boom neukt en de zoon de grond. Een boom is voor
mij een symbool van het leven, een fantastisch icoon. Ik vond het onverdraaglijk daartussen te moeten wandelen, met het geluid van dat
mechanische neuken. En dan kwam je in die ruimte waar twee geslachtsloze, wassen poppen op een tafel lagen… Die poppen hadden
vroeger gediend in The Garden, ze waren kapot geneukt… Echt een
pijnlijk beeld…

De Bruyckere: Ja. Een van beide tentoonstellingen vond plaats in
Londen en ik dacht voortdurend aan Nelson’s Column.
- Zou je nog een voorbeeld kunnen geven van een sculptuur die vanuit
een sokkel is ontstaan?
De Bruyckere: De piëta die je hier ziet is oorspronkelijk ontstaan als
toevoeging aan een nis. Maar uiteindelijk heb ik de nis achterwege
moeten laten. Het werkte niet.
- De nis bleef te aanwezig? De sculptuur kreeg er een te officieel statuut
door?

De Bruyckere: Er bestaan vijf van deze sculpturen. Ze werden gemaakt voor twee tentoonstellingsruimtes met een mezzanine. Ik wilde
sculpturen maken die er zowel vanop de begane grond als vanop de

De Bruyckere: Ja… Eerst hebben we een vrouwenfiguur gemaakt.
Daarna hebben we geprobeerd een personage op haar schoot te zetten. Dat lukte niet. Tenslotte is dit tweede personage naast haar komen te zitten. Maar het lukte niet met de nis. Zodra ik de figuren uit
de nis verwijderd had en op een andere sokkel geplaatst had, ben ik
mij echter gaan bezighouden met de achterkant en is de gespleten rug
ontstaan, alsof het tweede personage zich verdubbelt om het eerste
personage te kunnen omvatten. Je zag ook dat drie benen voldoende
waren. Tenslotte heb ik van het eerste personage een man gemaakt.
Vooral de vrouwenborst stoorde. Ik ben heel tevreden over de achterkant. De ruggen zien eruit als twee verfrommelde papieren zakken. Eigenlijk is het beeld steeds minder figuratief geworden, zodat er
steeds minder bijkomstigheden zijn die de aandacht afleiden van wat
ik wil overbrengen. Voor mij gaat de sculptuur over twee mensen die
troost zoeken bij elkaar, niet over mannen of vrouwen.
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- Jullie besteden allebei veel aandacht aan de sokkels. Hij maakt bijvoorbeeld een prachtige sokkel door ordinaire tafels aan elkaar te binden
met tape. Jouw sokkels zijn ook prachtig. Ik ben bijvoorbeeld erg gesteld
op die dubbele beeldhouwerssokkel: twee grote, draaibare boetseertafels
die je over elkaar hebt geschoven.
De Bruyckere: Ja, ik verzamel al mijn hele leven mooie voorwerpen
die ik gaandeweg als sokkel ben gaan gebruiken.
- In ‘Schmerzensmann V’ lijkt de ijzeren zuil nogal massief ten opzichte
van de wassen figuur.

- Daarom hebben de personages ook geen gezicht, zoals je paarden. Een
van de dingen die ik sterk vind aan je paardsculpturen is dat ze niet afstotelijk worden ondanks die harde afwezigheid van een gezicht.

De Bruyckere: Ja. Ik vind ze heel hard.

De Bruyckere: De paardenlichamen zijn afkomstig van afgietsels van
dode paarden. De hoofden van die dode dieren zijn verschrikkelijk
om aan te zien. Die wil ik niet tonen. Bij de menselijke figuren ontbreken de gezichten, omdat ik wil voorkomen dat de toeschouwers alleen
maar naar het gezicht kijken en de rest van de sculpuur als bijkomstig
ervaren. Ik wil dat mijn sculpturen een dialoog met de toeschouwer
aangaan vanuit hun volledige zijn, niet vanuit een gezicht. Ik vind dat
gezichten sculpturen te toegankelijk maken.

De Bruyckere: Ik beslis dat niet bewust, die beelden overkomen mij.
Net zoals ik hou van de ongelooflijke vrijheid van het aquarelleren of
het inschilderen met was, ervaar ik het als een bevrijdende ervaring
niet volledig te kunnen controleren wat er gebeurt. Het is een beperking te zien wat je doet… Maar mijn beelden zijn niet alleen hard. Ik
zou ook willen dat ze een vorm van troost of geborgenheid bieden.
Iemand vertelde mij ooit dat ze troost gevonden had in een van mijn
beelden. Voor mij is dat het mooiste compliment. Ik probeer sculpturen te maken die zowel verschrikking als troost oproepen. De dekens
hebben dat ook. Ze roepen een gevoel van warmte en geborgenheid
op, maar ze doen ook denken aan benauwdheid en verstikking.

- Laten we het nog even hebben over de ‘Schmerzensmannen’.
De Bruyckere: Ik heb je al verteld dat de Schmerzensmannen zijn ontstaan als sculpturen voor hoge tentoonstellingsruimten met een mezzanine. Het eigenlijke maken was een indrukwekkende ervaring. Omdat die Schmerzensmannen zich zo hoog op een paal bevinden, zijn ze
groter dan levensgroot. Hun lichamen zijn samengesteld uit afgietsels
van paardenlijven. Het samenstellen was heel zwaar, zowel fysiek als
emotioneel. De hele dag op en af met een hoogtewerker. En dan die
grote paardenlijven! Op een bepaald ogenblik heb je dat met je kleine
lichaam niet meer in de hand, terwijl je er toch de baas over moet blijven, zowel mentaal als fysiek… Ik hou van de dubbelzinnigheid van
die beelden. Voor mij verwijzen ze naar de drie figuren op de Golgotha-berg. Schmerzensmann V is de meest fallische. Aan één kant is hij
rond de paal gegroeid, aan de andere kant is hij open, vrouwelijker.
Maar misschien moet ik daar niet op wijzen. Ik moet de toeschouwers
niet hinderen in hun pogingen betekenis aan mijn beelden te hechten.
Voor mij is er geen verhaal, geen eenduidige betekenis. Het is goed als
mijn sculptuen zich ermengen met andere gebeurtenissen en als mensen er onverwachte dingen in zien. Als ze hun dan ook nog ontroering
of troost brengen, ben ik gelukkig.

- Je maakt dingen die je van streek maken. Waarom zou je dat doen?

- Zoals in de sculptuur met het figuurje dat op een omgekeerde wasteil
staat? We zien de benen van de figuur, maar hoofd en bovenlichaam zijn
omwikkeld met een deken…
De Bruyckere: Bepaalde feministische auteurs zien in de omgekeerde
wasteil een oproep aan alle huisvrouwen een eind te maken aan hun
zogenaamde onderdrukking, maar dat was natuurlijk niet mijn bedoeling. Ik hou niet van zo’n bekrompen benadering van het feminisme. En mijn werk heeft geen narratieve, illustratieve, anekdotische
inhoud.
- De teil is voortgekomen uit de behoefte aan een sokkel.
De Bruyckere: Ja, natuurlijk.
- Je werkt samen met een vrouwelijke fotograaf en een vrouwelijke
vormgever. Heb je daar een reden voor?

- Je sculpturen lijken steeds naakter te worden. Ze krijgen iets heel menselijks, door de vleeskleurige was, maar ook iets heel onmenselijks en
nachtelijks. Ze zijn heel hard. Ervaar je dat zelf ook zo?

De Bruyckere: In het atelier werk ik ook samen met drie vrouwen:
Nele, Annelies en Leen. Leen en Annelies zijn 23. Nele is 33. Ik ben
43. Ik vind het fijn samen te werken met mensen die jonger zijn dan
ik. Ze weten andere dingen, ze merken andere dingen op in het straat-
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beeld. Toen we onlangs terugreisden vanuit Luzern had ik een stop
voorzien in Colmar, om het retabel van Grünewald te bekijken, dat
voor mij een grote inspiratiebron is. Voor een van mijn medewerksters was dat beeld te hard. Voor mij betekenen de verschillen in onze
reacties een verrijking… Maar om terug te keren naar je vraag over
een reden om samen te werken met vrouwen… We hebben eens een
jongeman bij onze bezigheden betrokken, maar dat werkte niet. We
gaan nogal vrijmoedig om met wat we doen. We spreken tegen die
beelden. We hebben het over onszelf. Ik vind dat we die beelden veel
moeten vertellen, zodat ze later verder kunnen zonder ons. Maar die
man ervaarde dat als bedreigend. Hij was niet op zijn gemak, waardoor we ons voortdurend moesten inhouden. Je schildert zo’n groot
mannenlichaam in en je maakt daar grapjes over. Maar met een man
erbij gaat dat niet. Hij denkt meteen dat je met hem lacht.
- Wat vind je van mijn voorstel je beelden niet te benaderen vanuit de
onderliggende thema’s of gevoelens, maar vanuit hun vorm?
De Bruyckere: Het is de eerste keer dat een schrijver naar mijn werk
kijkt vanuit de werken zelf… Ik vind het een verfrissende benadering
die heel goed aansluit bij de manier waarop de werken tot stand komen, omdat ze eigenlijk allemaal uit elkaar voortkomen. Uit het ene
beeld ontstaat het andere… Zo zou je bijvoorbeeld kunnen kijken
naar de verschillende manieren waarop het deken in mijn werk wordt
gebruikt en hoe zo nieuwe sculpturen ontstaan.
In 1999 maakte ik dat beeld van een vrouwenfiguur die op een
omgekeerde wasteil staat. Het deken is daar een tweede huid geworden, die als een dwangbuis rond het lichaam is genaaid. De figuur is
geen meisje, maar een volwassen vrouw met een te korte romp. Uit dit
beeld is een ander beeld voortgekomen dat Aanééngenaaid heet en dat
samengesteld is uit losse elementen: kapotgevallen, gipsen afgietsels
van ledematen die ik heb beschilderd met was, zoals een druipende
kaars. De oude, vervilte dekens die ik ervoor heb gebruikt, hebben
geen patroon, omdat ik wilde dat ze het uitzicht en de textuur van de
huid zo dicht mogelijk benaderden.
Vandaag gebruik ik de dekens echter op een nieuwe manier, bijvoorbeeld om de arm van een figuur te ondersteunen. Het deken
zorgt ervoor dat de arm niet op de ruwe, houten sokkel ligt… On48

langs heb ik werken gemaakt met heel grote vitrinekasten. Achter het
antieke, wemelende glas, ontwaar je sculpturen die de vorm hebben
van bomen of takken. De kleur van de bomen benadert die van de
menselijke huid, waardoor ze iets fragiels krijgen. Omdat het glas de
blik vervormt, staan er een paar deuren open, die je uitnodigen naar
binnen te kijken. Ik wil niet dat je ze ziet als bomen, maar wel als
vreemde, kwetsbare wezens. De kasten hebben een soort van onderste verdieping, waarin ik drie stapels met dekens heb gelegd. Het lijkt
alsof ze de wortels van de bomen beschutten en koesteren… Ik noem
die dekens ook een ‘verzachtende omstandigheid’, omdat ze ons soms
naar een minder harde realiteit kunnen voeren.
Na de beelden met de dekens ben ik beginnen werken met figuren
met lang haar. Het haar nam de functie van de dekens over. Naar aanleiding van een niet door mij gekozen titel van een groepstentoonstelling zijn critici zo’n sculptuur gaan vergelijken met Maria Magdalena,
maar dat was absoluut niet de bedoeling. Het haar heeft de sculpturale functie het gezicht en de naaktheid te bedekken, dat is alles…
Daarna is die hangende figuur ontstaan. Terwijl ik haar maakte, in
2002, ben ik mij bewust geworden van de noodzaak al het overbodige
weg te laten… Ik wou echt dat holle lijf tonen, dat lichaam dat alleen
nog, om het heel lelijk te zeggen, een vel is dat aan een haak omhooghangt. De dikte van de haak heeft de functie dat te onderstrepen. De
Schmerzensmannen zijn daar natuurlijk uit voortgekomen.
Een ander voorbeeld is de evolutie van de gebruikte lichaamsdelen. San S. , mijn beeld op basis van het Sint-Sebastiaan-motief, heb ik
nog met afgietsels van vrouwenbenen gemaakt. Tot dan heb ik alleen
met afgietsels van vrouwenlichamen gewerkt omdat ik, bijvoorbeeld,
nooit een deken rond een mannenlichaam zou kunnen wikkelen. Ik
zou ook nooit een man op een omgekeerde wasteil gezet hebben. Ik
hou van mannen. Maar na San S. dacht ik dat het mij zou kunnen lukken om met afgietsels van mannenlichamen te werken… Zo blijft mijn
werk zich ontwikkelen…
- Je vertelt dat de dekens en het lange haar onder meer de functie hadden de gezichten te verbergen, omdat je vindt dat gezichten de aandacht
afleiden van de totaliteit van het beeld…
De Bruyckere: In zekere zin is dat ook de oorsprong van het gat in de
piëta: het geeft aan waar normaal gezien het hoofd gezeten zou heb49

ben. Het gat is functioneel, omdat ik geen sculptuur wil maken die het
beeld van een afgesneden hoofd oproept. Ik heb nog geen plastische
oplossing gevonden voor een mensenhoofd zonder gezicht. Toch zal
het er ooit van moeten komen, ik kan het niet blijven uitstellen.
- Vandaar de beelden aan de muur van Judith en Salomé met hun respectieve trofeeën?
De Bruyckere: Ja, ik vraag mij af of ik misschien op zichzelf staande
hoofden zou kunnen maken.
- Ik zou graag nog even terugkeren naar mijn stokpaardje. Natuurlijk
komen de gaten in je sculpturen voort uit je specifieke manier van werken (met een omhulsel van samengenaaide afgietsels en zoekend naar
sculpturen zonder gezichten), maar zou het niet kunnen dat je manier
van werken onbewust ten dienste staat van bijvoorbeeld een buitenmatig besef van zwarte gaten die deel uitmaken van de werkelijkheid?
Ik denk bijvoorbeeld aan de held van Kafka’s roman ‘Het proces’, die
tussen het loofwerk van een gesculpteerde kansel een zwarte opening
ontdekt en er heel even de hand insteekt, maar die hand snel terugtrekt
uit angst.

De Bruyckere: Dat is sterk! Het bijwonen van zo’n keizersnede is ook
in mijn jeugd een dramatische belevenis geweest! Ik wilde als kind
kost wat kost de geboorte van een kalfje meemaken en uiteindelijk
mocht ik. Maar ik was niet geschokt door die gapende opening, maar
door al dat bloed… Ik wilde altijd dierenarts worden, maar na die keizersnede niet meer. Ik ben nochtans de dochter van een beenhouwer,
ik zou goed met bloed moeten kunnen omgaan… In de beenhouwerij van mijn vader heb ik fascinerende beelden gezien, die mij zeker
hebben beïnvloed. De mannen die het vlees leverden droegen witte
kielen, die rood zagen van het bloed. De dieren waren ontdaan van
alle ballast, de kop zat er niet meer aan en het vel ook niet. Het waren
grote, holle, halve beesten…
- Ik weet niet wat ik hier nog aan toe zou kunnen voegen…
De Bruyckere: Je hebt niet alleen mijn werk, maar ook de maker uitgebeend! (Lacht)
3 maart 2008

De Bruyckere: Ik ben er zeker van dat het gaat om een manier van
kijken en voelen die veel ouder is dan mijn bewuste bezigzijn met
tekeningen en beelden. Het gaat om een ervaring van angst die dateert van veel langer geleden, maar die je niet kan terugvoeren tot
één beeld… Een ervaring die mij zeker heeft beïnvloed is mijn eerste
zwangerschap, die ik op bepaalde ogenblikken heb ervaren als een beangstigend avontuur met een onvoorspelbare afloop. Aanééngenaaid
doet denken aan een zwangere vrouw, maar het kan ook gaan om een
personage dat bewoond wordt door een parasiet… Het gat in de piëta
gaat voor mij meer om het wijzen op het volledig holle, dan om het
gat op zich…
- De schilder Robert Devriendt vertelde mij ooit dat hij als kind zag hoe
een koe vlies na vlies werd opengesneden voor een keizersnede. Het had
hem als kind geschokt te zien dat die koe vanbinnen hol en donker was.
Ik denk niet dat hij door die ervaring schilder is geworden, maar wel dat
hij als kind al keek als de kunstenaar die hij later is geworden.
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Over echte dingen,
gisteren of eergisteren gezien
Een eerste gesprek met Kati Heck
Leesbare interviews, denk ik, zijn doorgaans geen omzettingen van gesprekken, maar autonoom geschreven vertolkingen ervan. Gesprekken
omzetten is altijd een verminkende bezigheid. Sommige mensen hebben
echter zo’n bijzondere manier van spreken, dat je elke particuliere spreekvorm zou willen behouden, ook al weet je dat gesproken taal meestal
onleesbaar is. Kati Heck is zo iemand. Allereerst is er haar kleurrijke
Nederlands en haar snelle, alerte manier van spreken, die maakt dat
ze vaak verschillende woorden voorstelt voor één te benoemen zaak.
Monica Droste sprak ook zo: twijfelend, woorden kiezend, maar toch
doeltreffend. Naar zo iemand luisteren is als naar een taalschilderij kijken. Je voelt hoe de taal geboren wordt uit het knutselende giswerk van
de spreker. En dan is er haar andere snelheid: een associërende, zichzelf
nooit te ernstig nemende, maar door een verborgen ernst en passie gevoede, huppelende, heen en weer dansende manier van spreken en denken: beeldend, grappig, ongekunsteld, oprecht, kwetsbaar en teder.

Het atelier van Kati Heck met de eerste, vernietigde versie van de triptiek waarvan sprake in de tekst, 26 mei 2008

Kati Heck: Dit is het grootste doek dat ik ooit heb opgezet. Het wordt
een triptiek. Er is iets misgelopen met de preparatie. Normaal gezien
schilder ik op onbehandeld doek, dat ik voorzie van twee lagen huidlijm. Maar deze keer wilde ik voor de eerste keer een emulsiegrondering proberen, die bestaat uit olie, krijt, lijm en titaanwit. Het is mislukt. Allereerst ben ik het titaanwit vergeten. Maar was ook iets mis
met de lijm. Op sommige plekken zijn er vieze olievlekken ontstaan
en op andere plekken een soort van dunne krijtlagen. Het is echt een
akelige achtergrond geworden. Hoe krijg ik dat ooit opgelost?
De twee lagen huidlijm dienen om de jute strak te zetten. Tegelijk blijft het doek heel absorberend. De realistische gedeelten in mijn
schilderijen worden laag per laag opgebouwd. De verf wordt in het
doek gewreven. Je ziet de penseelstrook niet, alsof het ge-airbrusht is.
Ik gebruik heel weinig verf. Tot 2005 werkte ik nog met de allereerste
tubes die ik had gekocht om te gaan studeren. Eigenlijk zou ik mij
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heel graag laten gaan als schilder en met heel brede armbewegingen
schilderen,zoals Fred Bervoets, maar ik slaag er niet in. Ik ben zodanig op kleine oppervlaktes aan het werken, dat ik soms de indruk heb
dat ik aan het tekenen ben. Ik zou misschien pentekeningen moeten
maken, of ander grafisch werk. Misschien zal met mij hetzelfde gebeuren als met Hockney: voorzichtig werken tot mijn zeventigste en
daarna portretjes afwerken op een half uur. Ik ben nooit meteen vrij
als ik schilder, ik moet eerst woedend worden na urenlang gewerkt te
hebben aan een portret. Daarom word ik ook zo moe van het schilderen.
- De specifieke picturale ruimte van je schilderijen, met die verrassende
combinatie van realisme en karikatuur, is dus niet het gevolg van een
idee, maar van je manier van werken?
Heck: Ja. Maar soms raak ik dat beu, al die voorzichtigheid… Toch
blijf ik heel secuur schilderen tot ik volledig tevreden ben over de
realistische partijen. Pas dan treedt plan B in werking, en werk ik het
schilderij af met enkele snelle toevoegingen.
Belalve met de grote triptiek ben ik deze dagen vooral bezig met
een groot getekend portret van Johanna Trudzinski, dat binnen drie
maanden klaar moet zijn. Ik gebruik aquarelpotlood op papier dat op
een ouderwetse manier gegrondeerd is, met bister. Als je dat papier
aanraakt, voelt het koel en zacht aan. Het is het enige papier waarop
mijn techniek werkt, maar het bestaat alleen maar op klein formaat.
Als ik op groot formaat wil werken, naai ik verschillende vellen aan elkaar. Op mijn tekeningen werk ik vaak kleiner dan levensgroot, maar
in mijn schilderijen nooit. Dan wil ik geen gezichten verkleinen. Maar
soms denk ik aan het Wiertzmuseum en herinner ik mij dat kleine formaten tenminste de charme van de bescheidenheid hebben en maak
ik weer een paar tekeningen.
- Toen ik arriveerde was je in een groot boek aan het bladeren.
Heck: Ik ben op zoek naar bruikbare beelden om de bovenzijde van
het schilderij te redden. Ik moet die vieze vlekken verstoppen. Het
probleem is dat ik geen achtergrond voorzien had voor dit schilderij.
Elk schilderij geeft vorm aan iets dat in mijn hoofd zit, aan iets dat
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ik wil zeggen. Ik weet precies welke houding de modellen moeten
aannemen. Elk onderdeel van het schilderij moet een verklaring hebben, alles moet goed zitten. In vorige schilderijen heb ik voor de achtergrond stadsgezichten overgenomen van middeleeuwse miniaturen,
maar ik heb geen zin mezelf te herhalen. Ik blader dus wel door dit
boek, maar zonder veel goesting. Toen ik mijn broer portretteerde,
vroeg hij om een achtergrond, maar dat was onmogelijk omdat ik er
geen in mijn hoofd had. Toen ik een van mijn opa’s portretteerde,
schilderde ik een kerncentrale achter hem, omdat hij vroeger in kerncentrales heeft gewerkt. Op een ander schilderij, waarop je iemand in
mijn poep naar het kwaad ziet kijken, heb ik op de achtergrond een
middeleeuws gezicht op Nuremberg afgebeeld. Ik heb ook eens een
fantasiestad afgebeeld op de achtergrond van een tekening over een
lid van De zingende tulpen: een muzikant uit Hamburg die iets heel
triestigs heeft in zijn gezicht en die als hij optreedt een overall van
groen papier draagt, heel eenvoudig, heel ontroerend. In mijn schilderij ontmoet hij een kleine popoboom.
(Ze bladert door een naslagwerk over het oeuvre van Otto Dix.)
Heck: Dix heeft veel goede en veel slechte schilderijen gemaakt…
Onlangs zag ik nog een werk van hem in het echt, het was slechter
geschilderd dan de prentjes in de boeken je laten geloven. De triptiek waar ik gisteren aan ben begonnen, zal gebaseerd zijn op zijn
Großstadt-Triptych. Maar ik heb nog niets beslist. Ik heb wel al besloten dat ik geen afbeelding op de achtergrond wil schilderen. Als
er mij geen noodzakelijk beeld te binnen schiet, ga ik niet zomaar iets
verzinnen om een zogezegd interessant schilderij te maken. Eigenlijk
ben ik een fantasieloos mens. Ik zet alleen om wat ik heb gezien. Zo’n
tentoonstelling zoals in de Scheld’apen, toen Lieven Segers ons had
gevraagd iets met een sokkel te doen, daar kan ik niks mee. Ik heb
eens een schilderij gemaakt van een tot leven gekomen buxus met een
klootzakkenmondje en een augurk. Een soort van klootzakkenboom
met een ‘schnulle’ in zijn mond… Over zo’n dingen gaan mijn schilderijen. Over échte dingen, die ik gisteren of eergisteren heb gezien.
2 april 2008
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Tussen zwaarmoedigheid en vertrouwen
Over een tentoonstelling van Philippe Vandenberg
In het Gentse Museum voor Schone Kunsten loopt momenteel een
prachtige tentoonstelling van Philippe Vandenberg. Zonder illustratief
te worden slingert een losse ketting van werken zich door de bestaande
collectie, onder meer in een indrukwekkende zaal waarin een aantal op
de vloer rustende, over moordlust verhalende tekeningen van gedachten
wisselen met drie schilderijen aan de muren: ‘Christus in de woestijn’
van Gustave van de Woestyne (1939), ‘Liggende boer’ van Permeke
(1928-1929) en ‘Het heilige aanschijn’ van Georges Rouault uit 1953.
Een lange muur is volledig leeg gebleven. Prachtig!

Atelier van Philippe Vandenberg, september 2008

De kracht van deze tentoonstelling schuilt voor mij in de eerste plaats
in de indrukwekkende ontmoeting tussen een steenharde, onverplaatsbare zwaarmoedigheid, die zich in het leven van deze schilder
op een bijna verstikkende manier verstrengeld heeft met zijn oeuvre,
en een ontroerend vertrouwen in de vorm, dat deze zwaarmoedigheid
met een dansante zwier overstijgt.
In het algemeen hou ik niet van kunstenaars die hun werk op een
inhoudelijke manier trachten te ondersteunen, alsof het een stel krukken van node heeft. Ik geloof meer in kunstenaars die zich overgeven
aan de ontsporingen die hun volgehouden ambacht voor hen in petto
heeft en die leiden tot onvermoede, nieuwe vormen die bij de toehoorders of toeschouwers een ontroering oproepen. (En is die ontroering
dan verstandelijk of gevoelsmatig? vraagt iemand, maar ik begrijp het
verschil niet.)
Per slot van rekening staan er maar enkele hogere gevoelens te onzer beschikking om mee aan de slag te gaan: angst en woede, hoop
en wanhoop, berusting en onverschilligheid… Verder zijn er amper
drie thema’s het vermelden waard: de dood, de liefde en het werk.
Althans, dat geloof ik. We stuiten allemaal op dingen die we niet kunnen veranderen, en die we met liefde omarmen, en dingen die we wel
kunnen veranderen, en die we te lijf gaan door te werken. Het werk
en de liefde: ziedaar onze wapenen om de angst voor de dood te ontvluchten of om te zetten in allerlei vormen van tijdswinst of tijdvertra57

ging enerzijds (in het geval van het werk), of om de dood tandeloos te
maken (we kunnen nooit verliezen wat we echt hebben omarmd).
U vergeeft het mij, maar deze bedenkingen vloeien voort uit het
‘Gebed van de kalmte’ van de A.A., dat als wanhopig, wit opschrift
voorkomt op een schilderij dat deel uitmaakt van een donkere reeks,
die zich bevindt op de gebogen wand van de rotonde.
Vederlichte gouaches en hoekige tekeningen
Een ontroerend relaas, dus, waarin we zien hoe een al te zwaar opgevat,
tobbend leven, uitmondt in vederlichte gouaches, zoals het prachtige
werkje waarop we met één penseelstreek aangebrachte, verschillend
gekleurde cirkels herkennen, op een na alle met een verticale middenas. In de mooie documentaire, die in een van de zalen bekeken kan
worden, toont Vandenberg, bladerend in schitterende tekenblokken,
hoe hij telkens opnieuw op zoek gaat naar visuele thema’s of uitwerkingen die hem zelf tot verwondering brengen en een kortstondig gevoel van euforie bezorgen. We zien hoe hij een compositie maakt door
een aantal crucifixen in een ‘decoratief’ patroon over een bladspiegel
te strooien en vervolgens, in nieuwe tekeningen, aan de slag gaat met
de blanco tussenruimte, waaruit een nieuw, pseudo-geometrisch patroon opdoemt, dat doet denken aan mozaïekmotieven.
Het doel lijkt telkens weer een van de wereld afgedwongen, dansante, plezante, sensuele of anderszins verrassende vorm te zijn, die
diep geworteld blijft in de nacht.
Wanneer je het museum betreedt, kom je in een grote zaal met een
opstelling die bestaat uit een reeks gelaste tafels met flinterdunne, metalen zwevende bladen en dunne pootjes. Op deze bladen liggen tekeningen, die worden bedekt met een glasplaat. De tafels staan opgesteld in de vorm van een hakenkruis: een beeld dat vaak terugkeert in
deze tentoonstelling, allicht omdat het de uitersten van Vandenbergs
werk (een harde wereld en een onvermoeibaar zoeken naar vederlichte vormen, alsof hij gelooft in de helende, bijna bezwerende kracht
van kleurige patronen) in zich verenigt. De tekeningen, die worden
afgewisseld met mooie gouaches, zijn op een houterige, bijna hoekige
manier gemaakt. Ze lijken op imitaties van kindertekeningen: vlak,
zonder volume. Ze roepen nachtmerries op, die worden bevolkt door
creaturen als wolven, honden, leeuwen, schapen, vogels en vrouwen,
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en door attributen zoals lange vogelbekken, beulskappen en lange konijnenoren. Deze nachtelijke taferelen krijgen vorm in vlakke krabbels die je je nadien nog heel goed kan herinneren, allicht omdat ze
je verbeelding meer hebben gestimuleerd dan ‘afgewerkte’ beelden,
en die op een verborgen manier doen denken aan arabesken. Aan de
composities zie je dat ze zijn voortgevloeid uit Vandenbergs wondermooie matière-schilderijen die ik in de jaren tachtig voor het eerst
zag in de Brusselse galerie van Albert Baronian, in het gezelschap van
Damien De Lepeleire en Michel Frère, die heel veel van Vandenbergs
werk hield. De tekeningen zijn flinterdunne skeletten, overblijfselen
of aanzetten van forse schilderijen. (Vandenberg is iemand die houdt
van schilderijen.)
Gesprek
En zo zijn we gekomen bij een al te vroeg besluit, waarin ik het zou
willen hebben over de zachte, intelligente manier waarop Vandenberg
zijn werk tot een gesprek laat komen met de wondere collectie van dit
museum. Allereerst zou ik mijn bewondering willen uitspreken voor
de collectiepresentatie van het museum zelf, die helemaal vertrekt
vanuit het schilderij. (Schilderijen bevinden zich in elkaars buurt omdat ze verwant zijn op het vlak van de textuur of het thema, waardoor
verschillende werken van een zelfde auteur zich terecht in verschillende zalen bevinden). Vandenberg zet deze logica verder. Hij doet dit,
in het algemeen, door zich terug te trekken. Zijn werken zijn heel wit
of heel donker. Vaak verschuilen ze zich in een hoek, zoals in de zaal
van de 15de-eeuwse schilderkunst, waar we een vermoedelijk speciaal
voor deze tentoonstelling gemaakte, uitvergrote schets zien (voorstellende vier mannen wier mond verbonden wordt door een doornenkroon) die de gedaante heeft aangenomen van een bijna transparant
schilderij, als een sluier van Veronica. Dit schilderij verwijst naar een
ander werk, waarin een patroon werd overschilderd met wit, zodat
het traag opdoemt uit de mist, etc. Vormelijke elementen zoals het
contrast tussen zwart en wit keren voortdurend terug. Het beeld is
muziek geworden. Muziek die zich ruisend verheft en het hele museum enkele millimeters optilt. Nader tot ons.
23 april 2008
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Wild Boy in Antwerpen
Over enkele films van Guy Ben-Ner
Van 20 januari tot 1 maart is er een prachtige solotentoonstelling te zien
in de nieuwe ruimte van Objectif Exhibitions, dat momenteel bezield
wordt door artistiek directeur Mai Abu ElDahab.
De kunstenaar heet Guy Ben-Ner. Hij toont drie films. De eerste film
wordt getoond op een flatscreen die tegen de muur hangt en is beluisterbaar via hoofdtelefoons. De tweede film wordt geprojecteerd op
een scherm. Voor het scherm bevindt zich een glooiende houten constructie die is bedekt met kamerbreed tapijt. Het is een stomme film,
met slechts twee muziekfragmenten en hier en daar een extra klank.
De derde en meest recente film wordt op de muur geprojecteerd en
wordt gecommentarieerd door een zachte off screen stem.
Deze film heeft de vorm van antropomorfistische, ergerlijke dierendocumentaires waarin een verzameling losse beelden aan elkaar wordt
gepraat met een verhaaltje. We zijn getuigen van het wedervaren van
een struisvogelgezin. De vogels worden vertolkt door Guy Ben-Ner,
zijn echtgenote en zijn twee kinderen. De acteurs dragen een struisvogelpak dat achterstevoren zit. De mooi gesculpteerde nek en kop van
de vogels komen uit een gepluimd rugzaklijf en worden bediend door
middel van een stok die de acteurs boven zich houden. Het open- en
dichtgaan van de bek wordt bestuurd met een handvat dat aan deze
stok bevestigd is. De vogels lopen achteruit. Het verhaaltje, dat we
vernemen van de commentaarstem, is typisch: ‘Plots wordt de aandacht van het zoontje afgeleid!’ (Beeld van een overvliegende arend.
Beeld van het naar boven kijkende oog.) ‘Wanneer de jongen opnieuw
rond zich kijkt, zijn de anderen verdwenen. Waar zijn ze naartoe? Hij
besluit hun te gaan zoeken. Maar hij loopt in de verkeerde richting!’
De film werd opgenomen in het Newyorkse Riverside park. Toevallig
heb ik daar vorig jaar een uurtje gewandeld. Het is een langgerekte,
dunne strook park die geprangd zit tussen Harlem en een drukke verkeersweg die langs de Hudson loopt. Een onmogelijke, grappige set61

ting voor een natuurfilm, eigenlijk. Doorheen de struiken zien we dan
ook voortdurend auto’s voorbijrazen.
Het oudste, uit 1999 daterende en in Israel gemaakte filmpje heet
Berkeley’s Island. Het vertelt een soort van Robinson Crusoe verhaal
dat zich afspeelt op een onbewoond eiland met één palmboom. Dat
eiland (een berg zand) bevindt zich in de keuken van de cineast.
Tenslotte is er een stomme film te zien, die het verhaal vertelt van een
wilde jongen die de regels van de beschaving wordt bijgebracht. Ook
deze film werd opgenomen in het appartement van de kunstenaar,
deze keer in Brooklyn. We zien hoe de hierboven genoemde houten
constructie een groot deel van dit appartement in beslag neemt en eigenlijk deel uitmaakt van de leefomgeving van de hoofdrolspelers: een
vader en zijn twee- of driejarige zoon. Het verloop van de film wordt
geaccentueerd door zeldzame tussentitels. Behalve een beetje muziek
(The Doors) is er geen klank te horen. Het montageritme is magisch.
De film maakt gebruik van de beperkte middelen van de stomme film.
Tegelijk zit hij propvol verwijzingen naar de filmgeschiedenis. Niet
zoals in Schreck of in de nieuwe Sjakie en de chocoladefabriek, waarin
op een grappige manier wordt verwezen naar A Space Odyssea 2001,
maar op minder clichématige, meer verborgen en krachtige manieren,
zoals het gebruik van een dikke wandelstok met onderaan een nog
dikkere zwarte nop.

imiteren. Doordat de film achterstevoren getoond wordt, lijkt het alsof hij mij imiteert en lijkt hij uitzonderlijk gehoorzaam, iets wat in het
werkelijke leven zelden voorkomt. Een andere reden was dat op deze
manier onze knieeën in de juiste richting plooien. In metaforische zin
bevalt het idee mij ook, omdat de voetstappen verdwijnen nadat je ze
hebt gezet. Ze worden opgezogen door de voeten. Voor mij is dit een
mooi beeld voor immigrantengezinnen die hun verleden proberen uit
te wissen.
Het klopt wat je zegt over die dierenfilms. Het uitgangspunt van
mijn werk is het concept van het gezin als een culturele constructie.
Daarom ben ik ook geboeid door de manier waarop mensen bij het
kijken naar dieren allerlei menselijke gedragingen en bijvoorbeeld hiërarchische verhoudingen op hun projecteren en vervolgens heel verbaasd zijn wanneer ze die schijnen te ontdekken in de natuur.
- Daar heb ik nog nooit eerder aan gedacht. Het gedrag van pinguïns en
leeuwen is dus vermoedelijk lichtjes verschillend in documentaires die
gemaakt worden in verschillende werelddelen…
Ben-Ner: Dat denk ik wel… Aan de andere kant ben ik ook veel bezig
met fabels. Ik zou een film willen maken rond het idee van de Toren
van Babel en het ontstaan van verschillende dierentalen.
- Ken je het werk van Pierre Bismuth waarin hij alle dieren in de Disneyfilm ‘Junglebook’ een verschillende taal laat spreken?Bagheera spreekt
bijvoorbeeld Arabisch en Baloe Spaans…

Gesprek
- Dank u voor deze tentoonstelling en uw films. Het is lang geleden dat
ik zo heb genoten.
Guy Ben-Ner: (Glimlacht verlegen.)
- Het mooiste aan de struisvogel-film vond ik de overname van de stijl
van geromantiseerde dierendocumentaires en het feit dat jullie achteruit
liepen.

Ben-Ner: Prachtig. Dat zou ik graag eens willen zien.
- ‘Berkeley’s Island’ werd volledig opgenomen in je keuken. Toch maak
je geen home movies. Je filmt niet wat er gebeurt met jezelf en je gezin.
Het gaat om een zorgvuldig in elkaar gepuzzeld werkstuk met afzonderlijk bedachte en gefilmde scènes die je achter elkaar hebt gemonteerd in
een hortend, grappig ritme dat doet denken aan de syncopische kadans
van een snelle stomme film.

Ben-Ner: We liepen niet achteruit, de film is achterstevoren gemonteerd. Struisvogelfamilies imiteren het gedrag van de vader. Maar mijn
zoontje was nog te klein om mij te imiteren. Daarom moest ik hem

Ben-Ner: In het algemeen zoek ik naar een bepaalde vorm van artificialiteit. Ik probeer te werken met de vorm van een toneelstuk binnen
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een toneelstuk, zoals in Hamlet, waarin een toneelstuk wordt opgevoerd om de waarheid te achterhalen.
- Zoals we altijd een constructie nodig hebben om te kunnen omgaan
met de werkelijkheid… Volgens Borges noopt Hamlets list tot de conclusie dat de hele door ons gekende werkelijkheid een fictie is, omdat
het toneelstuk in een toneelstuk ons tot toeschouwers in het toneelstuk
maakt, tot fictieve toeschouwers.
Ben-Ner: Alle documentaires zijn ficties. Daarom probeer ik ficties te
creëren die als dusdanig herkenbaar zijn en tegelijk een waarachtigheid of een werkelijkheid oproepen.
- Zoals je ‘documentaire’ over een man die een wilde jongen wil beschaven, bijvoorbeeld het gebruik van de taal bijbrengen, terwijl het in
werkelijkheid gaat om je zoontje dat nog moet leren spreken?
Ben-Ner: Mijn kinderen zijn soms vrijer als ze voor de camera staan.
Ze kunnen dan dingen zeggen en doen die in het werkeljke leven onmogelijk zijn. Dat is te wijten aan het feit dat de films eigenlijk niet
over hen gaan, maar over personages die ze vrij vorm kunnen geven.
- ‘Berkeley’s Island’ begint met een mooie zin van Sartre, die schrijft dat
dingen die niet waargenomen worden door ouders voor hun kinderen
niet bestaan, waardoor alle verboden zaken die ongezien blijven mogelijk worden. Ik ben geraakt door het beeld van kinderen en kinderlijke
bezigheden die onzichtbaar zijn voor hun ouders. Tegelijk heb ik de neiging de ouders uit het citaat te associëren met de Israelische overheid
en de kinderen met kunstenaars. Ik heb in de jaren tachtig veel mensen
gekend die Israel ontvlucht waren. Kunstenaars en homoseksuelen die
zich niet vrij voelden en niet wilden dienen in het leger of juist zwaar
geschokt waren door hun ervaringen in het leger…
Ben-Ner: Ja, ik ben politiek bewust geworden tijdens mijn legerdienst.
Daarom ben ik vertrokken…

Ben-Ner: De film Berkeley’s Island gaat over de manier waarop iemand
binnen een gezin kan verdwijnen en weer verschijnen. Die problematiek probeer ik te vertalen in cinematografische termen: Kan je een
film maken over een exotisch eiland terwijl er constant een aanrecht
in beeld is? Is het mogelijk dat aanrecht te vergeten?
- Tegelijk gebruik je bijvoorbeeld de openstaande koelkast als lichtbron.
Niet alleen om te filmen, maar ook voor je personage, dat ‘s nachts probeert te lezen.
Ben-Ner: Ik probeer te werken met alle beschikbare middelen
(lacht).
- In ‘Berkeley’s Island’, je eerste film, zitten heel mooie camerabewegingen, hoe minimaal ook.
Ben-Ner: Ik wilde klassieke, bewegende beelden te maken, waarvan
de beweging even lang duurde als de scène.
- Maar in ‘Wild Boy’ werk je uitsluitend met een camera op statief.
Ben-Ner: Zo ben ik onafhankelijker van mensen die kunnen of willen
filmen. Voor mijn eerste film ben ik geholpen door een tiental vrienden. Het nadeel was dat we alleen konden werken wanneer zij vrij waren en dat we dan ook een beperkter tijdsbestek hadden. Nu probeer
ik één uur per dag te filmen op het moment dat ons het beste uitkomt.
Ik werk één jaar aan een film. Tot dusver heb ik er acht gemaakt.
- Het decor van ‘Wild Boy’, dat deel uitmaakt van deze tentoonstelling,
doet denken aan het decor van de Teletubbies. Alleen blijven de konijnen bij jou zitten. Bij de teletubbies huppelen ze na het begin van elke
scène uit beeld.
Ben-Ner: Ja, de Teletubbies maakten deel uit van mijn referentiekader
(lacht).
- Tegelijk roepen de konijnen een beeld op van de natuur. Want de jongen is een kind van de natuur.

(We zwijgen.)
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Ben-Ner: Voor mij gaat de film over de westerse obsessie voor het begrip ‘oorsprong’. In zekere zin is dat begrip verbonden met de illusie
van de docmentaire, die gebaseerd is op een idee van zuiverheid, van
de mogelijkheid onbevooroordeeld te kijken. In mijn film wordt de
jongen cultuur bijgebracht. Rousseau en Defoe vroegen zich af wat er
zou overblijven van het menselijke als je de beschaving zou verwijderen. Niets natuurlijk. Het menselijke is juist de beschaving.
- Ik heb veel mooie, ontroerende en krachtige scènes gezien in je film.
Bijvoorbeeld als je met een dikke wandelstok naar je zoontje wijst en
die stok vlak voor zijn gezicht houdt. Heel teder en tegelijk heel bedreigend. Heeft die wandelstok een speciale, bijvoorbeeld emotionele
betekenis voor jou?
Ben-Ner: De wandelstok is de grenslijn tussen Beuys en Chaplin. Tussen The Kid en de performance met de coyote. Ik ben op zoek naar
een benadering die tussen beide in ligt.
- Tenslotte vroeg ik mij af wat je redenen waren om de struisvogel-kostuums niet te tonen tijdens de tentoonstelling. Ze zien er erg mooi uit.
Ben-Ner: Dat heb ik al twee keer gedaan, maar ze kwamen over als
relieken en dat heb ik niet graag. De aanwezigheid van rekwisieten
moet functioneel zijn. Zo creëert de aanwezigheid van het Teletubbies-decor in deze tentoonstelling een bioscoop binnen de tentoonstellingsruimte. Dat heeft wel zin.
22 januari 2008

Eindelijk schot in de zaak !
Mike Kelley in Wiels
Wat een krachtige, strakke, rijke tentoonstelling in Wiels! Wij hebben
nu een eigen stukje MoMA in Brussel! Het gebouw werd op een functionele manier gerenoveerd. In de zalen ligt een mooie, nieuwe betonnen
vloer. De muren en de zolderingen werden simpelweg wit geschilderd.
De verlichting hangt aan zakelijke armaturen. De ramen worden verduisterd met eenvoudige, elegante inzetstukken. Wat een verademing
eens een tentoonstellingsruimte te betreden die niet verpest is door tientallen nodeloze wanden die als enige bedoeling hebben de ruimte op
een tentoonstellingsruimte te doen lijken. Geen eindeloze dwaaltochten
hier. De architectuur is helder gebleven. Er rest ons enkel nog in het
werk te verdwalen.
De tentoonstelling heet Educational Complex Onwards (1995-2008),
omdat het gaat om een onafgebroken groeiende assemblage van video-installaties, schilderijen, sculpturen, lichtbakken en tekeningen
die samen vorm geven aan een fictief ‘opvoedkundig trauma’. Een
van deze sculpturen is een maquette waarin het ouderlijk huis van
de kunstenaar gekruist wordt met uit het hoofd gereconstrueerde architectuur van de scholen die hij heeft bezocht. De titel verwijst dus
zowel naar deze gebouwencomplexen als naar de westerse cultuur van
het slachtoffer, die vertrekkend van het christendom (René Girard)
is uitgegroeid tot een psychiatrisch georganiseerde bekentenissencultuur (Richard Sennett) en uiteindelijk tot een gevulgariseerde, permanente soap-opera van het verontwaardigd zeuren en niet begrijpend
uithuilen, die zowel haar beslag krijgt in de eindeloze wakke onzin die
op de televisie te zien is als in een hopeloos ‘therapeutisch’ omgaan
met ‘artistieke expressie’ in gevangenissen, ziekenhuizen en kunstacademies.
Mike Kelley, die afkomstig is uit een arbeidersgezin, neemt niet deel
aan deze bekentenissencultuur, maar ontwerpt een labyrintische, fictieve autobiografische wereld van ‘verloren herinneringen’, die geënt
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is op de vaststelling dat toeschouwers altijd hun eigen verhaal bij een
werk verzinnen (hun eigen herinneringen, gevoelens en gedachten projecteren op de textuur van het kunstwerk). Hij ontdekte dit door het
tentoonstellen van gebreide poppen, die de toeschouwers ‘verklaarden’ door hem jeugdtrauma’s toe te dichten en door het uitvoeren van
performances, die na afloop door de toeschouwers op verschillende
manieren werden naverteld. Aangezien ik bij mijn benadering van de
hedendaagse kunst zelf altijd een onderscheid probeer te maken tussen de intentie van de kunstenaar, de textuur van het werk en de projecties van de toeschouwer – omdat ik vermoed dat het grootste deel
van de teksten over kunst onleesbaar is omdat dit ‘denk-onderscheid’
niet wordt gemaakt –, volg ik het avontuur van Mike Kelley al jaren
op de voet.

Op de 2de en de 3de verdieping wordt de tentoonstelling harder,
ondergrondser en donkerder, op een nachtmerrie-achtige manier die
eveneens aan het werk van Paul McCarthy doet denken, maar toch
heel verschillend is. Bijvoorbeeld treffen we hier een duister bouwsel aan dat vermoedelijk opgetrokken is uit de overschotten van de
afgewerkte maquete die we al zagen. Een ander voorbeeld zijn de
prachtige installaties met partiële toneeldecors, die Kelley gereconstrueerd heeft op basis van gevonden foto’s van theatervoorstellingen
in scholen. Niet alleen heeft hij toneelstukken verzonnen op basis van
de requisieten en de personages die op deze foto’s te zien zijn, hij heeft
die stukken ook opgevoerd en gefilmd. Anders dan bij Guillaume Bijl
gaat het hier niet om een loutere constructie van een gevonden compositie, maar om een bewust fictief gehouden, maar zeer realistische
herschepping van verloren momenten uit het verleden.

Samensmelten

‘Wat kan het je schelen dat de priester uit je jeugd je gedrag niet goedkeurde!’ zegt een personage in een van deze videofilms. ‘Live your
own life!’ En hij gaat verder: ‘There are two realities: one of them is
the past and that’s a lie.’ We denken terug aan Hamlets ontroerende
‘We are arrant knaves all’ (We zijn allemaal doortrapte leugenaars),
waarmee hij Ophelia tevergeefs probeert te doen begrijpen dat zijn
waanzin slechts gespeeld is. We wandelen door een prachtige, Proustiaans-marxistisch getinte, vormelijke reflectie over de kunst en onze
slachtoffercultuur. Prometheus herboren, niet verdwaald in zijn verleden, maar er bovenuit stijgend.

De tentoonstelling voltrekt zich op drie verdiepingen, die telkens
anders worden benaderd. Op de met neonlampen helder verlichte,
eerste verdieping met de hoge zoldering krijgen we te maken met de
hoofdmaquette van het project – waarin alle belangrijke gebouwen
samensmelten –, met een mooie reeks tekeningen en notities waaruit
alle werken zijn voortgekomen, met uitvergrotingen van fictieve krantenknipsels, met stevige, architecturale mobielen, met fictieve schoolemblemen en met een toonkast waarin allerlei hangertjes gerangschikt
worden in een volgorde die bepaald wordt door in elkaar overlopende gelijkenissen: een hoefijzervormig of stemvorkvormig hangertje
wordt opgevolgd door maanvormige, traanvormige, bladvormige en
hartvormige hangertjes. Op deze verdieping heeft de tentoonstelling
een soort van decoratieve toon. Het lijkt alsof we de commerciële afvalproducten zien van een onderliggende artistieke activiteit. De objecten zijn mooi afgewerkt, gepolijst en bijna frivool. We herkennen
een vormprincipe dat we ook aantreffen bij Paul McCarthy, die zowel
ruwe maquettes als afgewerkte, gepolijste versies van dezelfde sculpturen toont, alsof hij verschillende gradaties van een vergeestelijking
van de werkelijkheid of van een materialisering van fantasieën wenst
te tonen.
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Sublieme zwendel
Psychologen zouden zich afvragen of deze sublieme zwendel niet opgezet is als een superieure vorm van ontkenning, maar ik geniet met
volle teugen van de prachtige sculpturen en de vormelijk perfecte tentoonstelling.
Eén ding is duidelijk. Het internationale niveau van deze tentoonstelling is niet alleen te danken aan het professionalisme van de kunstenaar, maar ook aan de functionele renovatie van het gebouw (wat een
verademing door een ruimte te kunnen wandelen met echte muren,
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die niet vol hangen met allerlei bordjes, blusapparaten, alarmknopjes, wegwijzers en andere neurotische aankledingen), het feit dat juist
deze kunstenaar werd uitgenodigd, de vrijheid die de kunstenaar heeft
gekregen bij zijn gebruik van de ruimte (die zich in zijn geheel, met
sommige loze, niet benutte ruimtes, zelf als een onderdeel van Kelley’s
‘complex’ gaat gedragen) enzovoort.

in Vlaanderen de eigenheid van tientallen hogescholen en academies
aan het verwoesten zijn door er één groot Educational Complex van
te maken, is wezenlijk ondemocratisch, oncreatief en nefast voor elke
spirituele, wetenschappelijke of artistieke vooruitgang.
25 april 2008

Kortom, het internationale niveau is te danken aan de dromen en de
inzet van mensen als Dirk Snauwaert en Herman Daled, die wéten
hoe ze in dit land kunst van internationaal niveau bij de mensen kunnen brengen. Het bedroevende nieuws, als vanouds, is dat de weinige
mensen van internationaal niveau waarover we in dit land beschikken, door een onbegrijpelijke bekrompenheid en sloomheid van al
onze 136 overheden, bijna verplicht worden elkaar te bekampen om
delen van elkaars budget in handen te krijgen. En dat in een achterlijk
klimaat, waarin kwaliteit beoordeeld wordt op basis van bezoekersaantallen.
(In mijn spotzieke vermelding van onze 136 overheden berust geen
tegenspraak. Ik ben ervan overtuigd dat verantwoordelijkheid en
daarmee samenhangend gezag altijd gedelegeerd en gedecentraliseerd
moeten worden. Het vreemde is echter dat onze uitvoerende en wetgevende overheid dit principe voor de eigen werking wel noodzakelijk acht, maar niet voor die van andere instellingen zoals scholen. De
zogenaamd economische criteria gelden uitsluitend voor de andere
instellingen.)
Ik geloof niet, zoals iemand onlangs in het tijdschrift <H>ART voorstelde, dat het zin heeft alle Vlaamse musea te laten samensmelten tot
één supermuseum met verschillende vestigingen. Ik ben ervan overtuigd dat de vrije, westerse cultuur te danken is aan het dulden en
aanmoedigen van verscheidenheid en intellectuele concurrentie, die
al sinds de middeleeuwen in stand gehouden wordt op beschermde
vrijplaatsen zoals universiteiten. De autonomie van zo’n vrijplaats is
daarbij onontbeerlijk. Het zou natuurlijk zinvol zijn als alle musea
zouden samenwerken en hun collecties én tentoonstellingen op elkaars gebreken en kwaliteiten, mogelijkheden en beperkingen zouden afstemmen, maar één groot museum maken, zoals we vandaag
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Bompa Dichtzak blootgelegd met blikopener
Over een tentoonstelling van Dennis Tyfus
In de Stella Lohaus Gallery in Antwerpen loopt momenteel de prachtig opgestelde tentoonstelling ‘I never liked neon until I met you’ met
superstraf werk van Dennis Tyfus. Drie nieuwe tekeningen op groot tot
buitengewoon groot formaat (een ongeveer zeven meter lang werk werd
diagonaal in de ruimte geschoven, als een hellend vlak rustend tegen de
verste muur, om er helemaal in te kunnen), een twintigtal animatiefilms
die te zien zijn op door de ruimte gestrooide monitoren, en een hele
reeks optredens van bevriende kunstenaars en muziekgroepen.

Dennis Tyfus, augustus 2006

Het grootste gevaar voor een toeschouwer van schone zaken is dat
hij of zij door gewenning elk gevoel voor verwondering of schroom
verliest. Gelukkig bestaan er nog mensen als Dennis Tyfus, die je bij
elke ontmoeting opnieuw enige schroom inpeperen door hun levenshouding en werk. Hij behoort tot het soort kunstenaars waarover je
niet kan schrijven zonder het gevoel te hebben tekort te schieten. De
reden hiervoor is dat de man zich niet bezighoudt met kunst en nog
minder met de kunstwereld, hij is gewoon onafgebroken bezig met
honderden mooie en goed gemaakte zaken die hij van levensbelang
vindt: muziek, tekenen, tijdschriften, posters, vinylplaten, radioprogramma’s, optredens, performances. Niet als een narcistische neuroot
die elke zelfgebakken scheet van wereldbelang acht en niet als louter
toeschouwer of louter verzamelaar: gewoon als iemand die met die
dingen bezig is, als medewerker, medespeler, organisator, muzikant en
tekenaar, als bewonderaar van het Kempisch Dagblad van Jef Geys,
als kompaan van de zachte Guy Rombouts, als medestander van Ludo
Mich, als vriend van John Olson of als iemand die indien nodig een
beroep doet op de economisch gedachte en artistiek-technische vaardigheid van een medekunstenaar als Vaast Colson.
Afvalspoor
Daarom heeft Dennis Tyfus, net als bijvoorbeeld Panamarenko, geen
‘artistieke bedrijvigheid’, in die zin dat hij zich niet voortdurend af73

vraagt hoe hij iets zou kunnen maken dat op kunst lijkt of dat als
dusdanig beschouwd zou kunnen worden door een denkbeeldige
toeschouwer, een koper, een galeriehouder of, God beware ons, een
theoreticus. Het resultaat van deze indrukwekkende, onvermoeibare
bedrijvigheid is een stroom van prachtig gemaakte beelden, die zich
als een afvalspoor door de wereld slingert en verspreidt. De krachttoer, bij een tentoonstelling als deze, bestaat er dus vooral in het eigen
werk niet na te maken én niet te vervallen in een ‘presentatie’ van het
‘echte’ werk. Welnu, voor de vierde keer is Tyfus hierin geslaagd. Hij
heeft voor deze tentoonstelling opnieuw werk gemaakt dat hier speciaal voor is bestemd, zonder dat dit werk aan kracht of authenticiteit
inboet.
Tyfus maakt met zwarte Posca-verfstiften tekeningen op een gekleurde ondergrond. Vroeger bestond die ondergrond uit verschillende gekleurde, gespoten vlekken, nu bestaat hij uit een geschilderde
laag gele en roze fluoverf. Elders heb ik al beschreven hoe in Tyfus’
tekeningen poriën, tranen, zweetdruppels, acne, baardstoppels, pukkels, bolletjes, aders en haren gaan optreden als pixels van een trillend
raster. In de huidige tekeningen is een strakke vormverschuiving gebeurd, die erin bestaat dat de werken voornamelijk zijn opgebouwd
uit dunne, altijd anders gevormde streepjes. De tekeningen zijn doorgaans vlak, zonder schaduwpartijen, maar nu duikt in één doek een
realistische berenkop op met gearceerde schaduwpartijen rond de
oogkassen en onder de muil, waardoor het lijkt alsof een gruwelijke
nachtmerrie doorheen de dunne wand van een cartoonachtige wereld breekt. Een hedendaagse tekening slaat om in de textuur en de
sfeer van een eeuwenoude gravure: de slaap van de rede produceert
monsters als weleer. We zien hoe iemand die zich jarenlang heeft bekwaamd, vormen kan maken die een zowel onheilspellende als bevrijdende werking hebben.
Tyfus heeft onafgebroken getekend sinds zijn vijfde. Toen ik onlangs zijn ouders ontmoette (schatten van mensen), vertelde zijn vader
mij dat hij wekelijks papier smokkelde uit de drukkerij waar hij werkte
om zijn zoon zonder onderbreking te kunnen laten voorttekenen.

van elk van de kunstenaars die door deze galerie vertegenwoordigd
worden, om juist een grote waardering te voelen voor hun onderlinge
verscheidenheid, die terug te voeren is tot de eigenzinnige keuzes van
Stella Lohaus, befaamd omwille van het feit dat ze zich door niemand
laat beïnvloeden. Daarom was ik benieuwd naar de drijfveren voor
haar beslissing samen te werken met Dennis Tyfus.
‘In 2002 zag ik een uitnodigingskaart voor zijn solotentoonstelling
in de Luchtbal,’ vertelt ze, ‘en ik was meteen gefascineerd. We leefden
in een cultureel klimaat dat bepaald was door bepaalde gruwelkelders en ineens ontdekte ik iemand die kinderen afbeeldde die niet
onschuldig waren. Ik was wel al vertrouwd met het werk van mensen
als Yoshitomo Nara, maar ik vond de benadering van Dennis heel
verfrissend. Ik heb hem dan opgezocht en het klikte meteen.’
Warme mannenpap
- Waarom heet dit werk ‘Splendid Eye Torture’?
Dennis Tyfus: Dat is de titel van een skatefilm van Blockhead uit 1989,
een film vol fluo-kleuren en draaiende spiralen.
- Een ander werk heet ‘Kauwgumballenboom’…
Tyfus: Dat is een liedje van Elly en Rikkert, twee vroegere kleinkunsthippies die nu een soort van godsdienstfanaten geworden zijn en ontkennen dat de roze plakkende bollen in de bomen waar ze over zingen
afkomstig zijn van een LSD-trip.
- Alle madammen in deze werken zijn portretten van je vriendin Narelle?
Tyfus: Ja.

Drijfveren

- Ze doen een beetje denken aan de forse madammen van Robert Crumb.
Heb je dat opzettelijk gedaan?

Stella Lohaus Gallery is een van de weinige galerieën in België die een
eigen gezicht hebben. Je hoeft geen bewonderaar te zijn van het werk

Tyfus: Ik ken het werk van Crumb niet. Ik ben niet geïnteresseerd
in cartoons en stripverhalen. Hij heeft wel eens een goeie platenhoes
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getekend voor Big Brother and the Holding Company, maar de plaat
zelf trok op niks.
- Je draagt een zelfgemaakte badge met het opschrift ‘ochtend yoegoord’.
Tyfus: Lekkere, warme mannenpap.
- Waar komt het woord ‘Bompa Dichtzak’ vandaan?
Tyfus: Dat is een vent die compleet dicht zit en aan de toog hangt te
zagen omdat hij geen zuip meer krijgt. Hij is gebaseerd op een basketbaltrainer die ik vroeger heb gekend. Die man had veel last met mij,
maar ik was dan ook een onuitstaanbaar ventje.
- Wat ga je de komende maanden doen?
Tyfus: Ik heb zin om een veertigtal platen uit te brengen op mijn label Ultra Eczema. Onder andere muziek van space_cactus, die hier
in de tentoonstelling komen spelen. Er komen nog andere mensen:
John Olson en Wolf Eyes, Spencer Yeh, en Chris Corsano, samen met
Orphan Fairytale. Tijdens de vernissage verkopen we tequila. Met de
opbrengst betaal ik de muzikanten… Weet je wat het probleem is
met appels? Ze hebben allemaal een verschillende smaak. Een balisto,
daarentegen, is altijd een balisto. En je krijgt er geen buikpijn van.
Fruit en dieren: ze zijn allebei even verschrikkelijk. Ik teken wel veel
dieren, maar als hier per ongeluk een uil zou binnen vliegen, dan ga
ik direct Stella en Lore halen om dat beest buiten te werken. Wacht,
ik haal mijn polaroidcamera. Dan maken we een foto van onszelf als
illustratie voor je tekst. Ik teken iets op je voorhoofd, maar je mag
niet in de spiegel kijken voor je vanavond je lezing in Gent hebt afgerond…
11 mei 2008
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Een evenwichtige benadering
Een stichtend boek over het werk van Loek Grootjans
Een van de wonderlijkste dingen op de wereld, vind ik, is dat de mogelijkheden tot het verzinnen van nieuwe beelden en nieuwe omgangsvormen met de werkelijkheid vrijwel onuitputtelijk zijn. Net zoals we
bij de voortgaande ontsluiering van de dieren- en plantenwereld blijven
stuiten op een bijna ondenkbare rijkdom, blijven kunstenaars en wetenschappers ons verbazen met hun nieuwe veroveringen. Elke keer als
ik een domein ontdek waar ik nog niets van afweet, ben ik blij. Dit
gebeurde onlangs bij het doorbladeren van een pas uitgegeven boek over
het werk van de Nederlandse kunstenaar Loek Grootjans.
Op het eerste gezicht gaat het om een zoveelste, op mat papier gedrukt, langzamerhand tot vervelens toe herhaald, modieus product
van de Nederlandse vormgeversschool. Toch is dit maar schijn. De
afwezigheid van heldere beelden, die je de indruk zouden kunnen
geven dat je een oeuvre hebt overzien, vormt waarschijnlijk immers
een essentieel bestanddeel van Grootjans’ werk. Een omstandigheid
die daarop wijst, is dat hij oorspronkelijk monochrome schilderijen
maakte, maar door een bevraging van de receptie van die werken (de
manier waarop ze werden waargenomen), tot nieuw werk is gekomen. (In die zin ontwikkelt zijn werk zich parallel met het Educational
Complex van Mike Kelley of de tekeningen/mogelijkheden van Johan
De Wilde.)
Grootjans’ werk neemt de steeds wisselende vorm aan van installaties,
performances (vaak met acteurs, figuranten of kunstenaars), muurschilderingen, tekeningen, teksten en publicaties. Deze werken worden voorgesteld als ‘Departementen’ van een stichting. Zo bestond
The Recovering The Origine Department in het verwijderen van een
gedeelte (twee bij vijf meter) van de betonnen vloer van een Gentse
tentoonstellingsruimte en een poging daar zonder zaaien, maar door
irrigatie en belichting, planten aan het groeien te brengen en zo het
oorspronkelijke landschap van Gent te reconstrueren. Het oerdepar77

tement bestond in het beklimmen van een berg met mensen die genoeg onderlegd waren om op de bergtop ‘te spreken over gevoelens
die de suikerberg oproept. Het spreekt vanzelf dat we zullen bespreken of deze gevoelens het verlangen benaderen, of ze overeenstemmen met het gevoel iets groots te hebben verwezenlijkt, en of ze zullen
resulteren in een evenwichtige benadering van het leven met betrekking tot de kunst’. Het werk van Grootjans is boeiend en grappig. Het
doet denken aan het werk van Marcel Broodthaers en Francis Alÿs,
gekruist met werk van Laurence Weiner. Het verband met Broodthaers (bijvoorbeeld Analyse d’une peinture) berust niet alleen in de
wisselende vorm, maar ook in de vormelijke benadering van theoretische vraagstellingen. De verwantschap met Francis Alÿs berust in de
radicaliteit en de ongrijpbaarheid. Het verband met Weiner is louter
formeel. De teksten van Grootjans zijn écht poëtisch en drukken werkelijke gedachten uit.
Het boek biedt een helder, leesbaar overzicht van al deze departementen (een vijftigtal) aan de hand van summiere, maar precieze beschrijvingen en enkele beelden. Het bevat ook een boeiende tekst van
Frank Maes.
Het lezen van deze tekst was een bijzonder avontuur. Wijzend op het
belang van Spinoza, Perec en Pasolini voor Grootjans, toont Maes aan
hoe diens werk voortvloeit uit fundamentele ervaringen die op een
consequente manier doordacht worden. Vertrekkend van een vergelijking tussen de radicale attitudes van Loek Grootjans en de architect
Wim Cuyvers, die zich allebei opgesloten weten in een wereld die niet
meer overzien kan worden, wijst Maes op het belang van ‘een denken
van het landschap’ of een architectuur die zichzelf denkt als een omgangsvorm met de werkelijkheid. Hij wijst op Grootjans’ zoektocht
naar ‘de ander’ en zijn moedig geloof in de kracht van het beeld, dat
we moeten denken als een bijna onzichtbaar landschap, gedroomd
door een voormalig schilder van monochromen. In het algemeen beschouw ik de tekst als een prachtige poging het werk van Grootjans
te verhelderen en te duiden zonder het onzichtbaar te maken of te
herleiden tot irrelevante theorieën.
17 mei 2008
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Over ensceneringen, verkleedpartijen
en opa-achtige figuren
Een gesprek met Kati Heck
Kati Heck: Ken je Bissy Bunder? Dat is een groep die een aantal madammen en ik hebben opgericht: Julia Wlodkowski, Johanna Trudzinski, Michèle Matyn, Tina Schott en Rani Bageria. We doen optredens, maar niemand van ons is echt muzikaal of kan zingen. Behalve
Rani, die is wel muzikaal, maar ze is naar Parijs verhuisd. Ons eerste
optreden vond plaats in november 2006, naar aanleiding van Extra
(sic): het afscheid van Factor 44. Toen zongen we Sag mir wo die Blumen sind. Sinds je laatste bezoek hebben we nog eens opgetreden.
Deze keer is het een soort van theaterstuk geworden. We hebben een
verhaal verteld, dat we hebben uitgebeeld met kostuums en decorstukken.
Eigenlijk maken we tableaux vivants, zoals je die ook aantreft in
mijn schilderijen. Als jong meisje assisteerde ik mijn oom, die op
bierfeesten een soort van kraam uitbaatte, waar de feestgangers zich
konden laten fotograferen in historische kostuums. Van hem heb ik
geleerd hoe je met mensen een klassieke compositie maakt, zoals op
19de-eeuwse, ingekleurde huwelijksfoto’s. Mijn schilderijen ontstaan
in mijn hoofd. Eerst maak ik schetsen. Dan vraag ik vrienden of modellen om te poseren voor foto’s, die ik gebruik als voorbeeld.
- Vorige keer vertelde je dat je op zoek was naar een onderwerp voor de
bovenzijde van de grote triptiek, omdat je de mislukte grondering wilde
verbergen.
Heck: Ja. Dat experiment met die emulsiegrondering was een poging
iets nieuws te proberen. Als je altijd doet wat je gewend bent, wordt
het vervelend. Toen ik het schilderij voor Maskesmachine maakte, had
ik nog nooit een beeld op de achtergrond geschilderd en nog nooit
een woud. Ik heb geprobeerd het beeld van een woud op te roepen,
maar het was heel moeilijk te weten te komen hoe het licht valt op een
gekronkelde boom en met welke kleuren ik dat moest weergeven. Het
schilderen van die boom heeft lang geduurd, ik kon er geen diepte in
krijgen.
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- Je hebt het schilderij ook voorzien van een zware, houten lijst. Wilde
je zo een bijkomende diepte verkrijgen?
Heck: Dat is begonnen als een grap, maar het zag er heel goed uit.
Nu maken mijn man Greg en ik zelf houten lijsten. Tijdens het nazitijdperk werden schilderijlijsten bovenaan versierd met arenden. Later werden die arenden eraf gezaagd, maar vaak zie je nog resten van
hun pootjes. Bij ons worden het naar voren kantelende bierpullen met
overlopend schuim…
- Ik heb je onderbroken… Je had het over het zoeken naar uitdagingen,
bijvoorbeeld door te proberen een gekronkelde boom te schilderen.
Heck: Ik beheers de schildertrucs niet. Je ziet dat ook aan het schilderij Keine Zeit für Meisterwerke (Himmelfahrtskommando). De personages staan op een vlag, als op een vliegend tapijt, maar het perspectief klopt niet. De vlag kantelt naar voren. Dat was niet de bedoeling.
Vanochtend was ik weer op zoek naar boeiende afbeeldingen van
Middeleeuwse steden, maar eigenlijk interesseert het mij niet. Het interesseert mij ook niet te weten hoe Delacroix en Otto Dix hun schilderijen prepareerden en met welke kleuren ze bomen weergaven… Ik
heb mij nooit een schilder gevoeld. Ik ben niet geïnteresseerd in verf,
ik heb ‘s morgens geen snuifje olieverf nodig…
- Waarom schilder je, denk je?
Heck: Ik weet het niet. Ik denk dat ik in de eerste plaats graag beelden
samenstel. Ik ensceneer graag. Ik heb dat altijd gedaan, zelfs voor ik
bij mijn oom op die bierfeesten ging werken. Mijn familie werkte ook
altijd graag mee. Op een dag heb ik het hele gezin in een roos kleedje
gezet.
- Wat was de bedoeling?
Heck: In onze garage stond een spiegeltafel die mij op het idee bracht
een operatie van roos fruit uit te beelden, roos fruit met stekels, wit
vanbinnen met zwarte puntjes. Het lijkt een beetje op een kiwi. Het
tafereel was gebaseerd op wat ik mij herinnerde van Rembrandts schilderij De anatomische les van Dr. Nicolaes Tulp. Een gigantische Bijbel
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Kati Heck, xxxx (detail)
Kati Heck, xxxx (detail)

fungeerde als medisch naslagwerk. We gebruikten allerlei werktuigen
die we in de garage gevonden hadden. Ze deden een beetje denken
aan sommige werktuigen in het Ghislain-museum, die vroeger gebruikt werden om in het hoofd te kijken.
Ik hou van het ensceneren, maar ook van het plezier van de samenwerking. Het is leuk dat de modellen je moeten meehelpen om je werk
goed te maken. De samenwerking maakt het werk beter. De leden van
ons gezin helpen elkaar graag. Mijn vader kan ik alles vragen, al heeft
hij wel eens geweigerd de houding aan te nemen van een plassende
hond. Ik vroeg hem eens hoe ik een tentoonstelling moest noemen en
hij zei: Schaschlik in Liechtenstein. Soms stellen ze minder geslaagde
ideeën voor die ik dan omdraai.
Vorige keer heb ik je verteld, dat het drieluik waar ik nu aan werk
gebaseerd is op de Großstadt-Triptych van Otto Dix. Ik ga dat schilderij natuurlijk niet kopiëren, maar ik ga er wel elementen uit gebruiken.
Een van de dingen die mij boeien, is dat het centrale paneel een rode,
bijna oranje indruk maakt, terwijl het ene zijpaneel naar het blauwe
neigt en het andere naar een groenig bruin. Op het centrale schilderij
zie je dansende burgers, omringd door muzikanten. Ze genieten, maar
ze zien er ook griezelig uit, met hun te dunne kleedjes. In mijn versie
krijgt de dikke man de gedaante van Andrew Webb, zoals je kan zien
op de houtsnede die daar achter je ligt. Naast Webb komt een viriele
Hans Wuyts.
Op het rechter zijluik van de Großstadt-Triptych zie je de prostituees, die door een marmeren stad lopen. Bij mij komen de meiden op
het middenluik. Op het linker zijluik van het schilderij van Otto Dix
zie je een bedelende oorlogskreupele. In mijn schilderij krijgt die de
gedaante van Guy Rombouts. Naast Guy komt Ingrid, het beste model van de Antwerpse academie. Die heeft lange borsten. Ik wil dat ze
een borst op haar hand draagt, met een sigaret in haar mond. Ik hoop
dat ze dat kan en wil doen.
Maar voor het bovenste gedeelte van het schilderij heb ik geen enkel idee. Ik heb niets kunnen bedenken om de vlekken te verbergen.
Toen dat doek hier aankwam dacht ik: shit, het is een beetje te groot.
Misschien breng ik bovenaan letters aan, op banderollen. Onlangs
was ik in het Unterlinden museum in Colmar. Dat was prachtig. Het
Retable des Dominicains, Le Christ au limbes, La chasse mystique. In
Venetië zijn de schilderijen vol, het werk van de Duitse houtsnijders
is terughoudender, met minder versieringen. Wat erop moet staan,

staat erop. (We hebben met Bissy Bunder geprobeerd banderollen te
maken, maar het is heel moeilijk papier zodanig te knippen dat het op
banderollen lijkt.)
De voorbije weken heb ik met ecoline aan een abstracte achtergrond gewerkt, maar het trekt op niks. Normaal gezien is de grondtoon van mijn schilderijen veel warmer. Ik begin altijd met een portret
of een lichaam, dat ik rechtstreeks aanbreng op het bruine doek (dat
alleen behandeld is met twee lagen huidlijm om het doek op te spannen, zoals ik je al vertelde). De overige rekwisieten, bijvoorbeeld op
de achtergrond, komen pas achteraf en apart tot stand. Normaal werk
ik persoon per persoon af, ik werk nooit aan verschillende figuren
tegelijk. Aan de academie leren ze je van eerst de ondergrond aan te
brengen en die zonodig te laten doorschemeren, maar ik gebruik daar
liever de kleur van het doek voor. Nu ben ik wel met een abstracte
achtergrond begonnen, maar ik heb de vorm van de personen uitgespaard. Misschien zullen ze uiteindelijk wit omlijnd zijn, alsof ze aan
de achterkant beschenen worden door de zon, zoals het geval was in
het schilderij Beispielbürger mit Tod und Teufel.
Ik ben ook niet tevreden met de foto, maar Rani zit in Parijs, Tina
zit in IJsland en Lisa Jeanin is ook al verdwenen. Het is ook zo moeilijk ze allemaal correct op de foto te krijgen. Het zou eenvoudiger zijn
als ik kon werken met mensen die ik niet kende, maar daar ben ik
niet toe in staat. Ik vind het zo vreemd om naar mensen toe te stappen en hen te vragen om te poseren. In de Lange Batterijstraat wonen
bijvoorbeeld veel opa-achtige figuren met heel goeie koppen. Ik fiets
altijd door die straat in de hoop hen beter te leren kennen. Ik kan toch
moeilijk bij zo’n mens arriveren met een krat bier en vragen: kan ik
hier geen foto’s komen maken? Afijn, ooit zal ik misschien wel werken
met modellen die ik niet persoonlijk ken, maar nu ben ik er nog niet
klaar voor.
Ik heb natuurlijk ook echte opa’s. Die van vaderskant heeft in een
kerncentrale gewerkt, in Amerika, met Werner von Braun. Mijn andere opa diende aan het Oostfront bij de Waffen SS. Hij is gevangen
genomen door de Russen. Hij bestuurde een pantservoertuig. Op een
dag lagen ineens de hersenen van een vriend op zijn hoofd. Een van
zijn tenen is afgevroren. De Russen hadden betere schoenen dan de
Duitsers. Aan het eind van de oorlog heeft hij het naamplaatje van een
dode genomen en is hij van naam veranderd. Zijn echte naam heeft
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hij nog nooit aan iemand verteld. Hij is ook nooit teruggegaan naar
Königsberg, waar hij vandaan komt en nu is hij te oud. Hij heeft zijn
familie nooit meer gezien. En wij ook niet, natuurlijk.
De meeste dingen die je in mijn schilderijen ziet, heb ik ontleend
aan de werkelijkheid. Ik heb geen fantasie, ik pak het zoals ik het
gehoord of gezien heb. Diezelfde Waffen-SS opa heeft een granaatscherf in zijn hoofd en als de wasmachine begint te zwieren, tolt die
scherf mee, zegt hij. Hij woont nog altijd in de straat waar zijn vrouw
geboren is, in een dorp waar het Amerikaanse leger vandaag nog altijd gestationeerd is. Ze zorgen daar onder meer voor het transport
van pantservoertuigen naar Afghanistan. Dat maakt een hels kabaal.
Ze oefenen daar ook veel met granaten, wat nog meer lawaai maakt.
Ik begrijp hem niet. Hij is heel triestig over wat er allemaal gebeurd
is tijdens de oorlog. Hij was zestien toen hij zich vrijwillig aanmeldde
om zijn vaderland te helpen en het heeft een hele tijd geduurd voor
hij begreep wat er werkelijk aan de hand was. Maar tegelijk blijft hij
wonen op een plek waar de oorlog nog altijd lijkt voort te duren en
weigert hij te verhuizen.
Hij staat heel graag model voor mijn schilderijen en hij is een heel
dankbaar onderwerp, omdat er altijd rare dingen gebeuren met zijn lichaam. In een van mijn schilderijen komt een personage voor met een
broccoli-voet. Dat beeld komt van een muggenbeet die open groeide
tot op het bot, het zag eruit als een bloemkool, maar dan rood. Mijn
opa was heel trots dat ik daar foto’s van maakte. Door een onzorgvuldig dichtgemaakte maagwand, had hij ook een stukje vlees hangen boven zijn piemel. Het zag er heel raar uit, het leek op een kinderhandje,
maar intussen is dat veel groter geworden, er zwemt van alles in vanuit
zijn buik, het is een grote zak met ingewanden geworden…
Onze buurman was een paracommando. Daar zijn de worsten in
mijn schilderijen vandaan gekomen. Ik maakte een portret van hem
en zijn vrouw als worstjes die hun poes berijden. Het is een mooi
schilderij geworden…
Een andere inspiratiebron zou het Guinness Book of Records kunnen zijn, maar tot nu toe is het er nog niet van gekomen. Hoeveel tennisballen kan een hond in zijn muil dragen? Of de grootste pudding
ter wereld maken! Dat moet ik zeker eens proberen.
26 mei 2008
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Beschrijving van het tweede optreden van
Bissy Bunder
Kati Heck: We hebben liedjes geplaybackt: Wild Boys
van Duran Duran. De tekst van dat lied klonk ineens
als Shakespeare: ‘The wild boys are calling on their
way back from the fire!’ Het klonk als slechte Radio
Centraal. We waren vijf wilden op een eiland. Dan
kwam Wild Boys en sprongen we rond het vuur. Dan
kwam Can’t touch this van McHammer. We vonden
allemaal een vreemd geel kartonnen hoofddeksel dat
we opzetten. Dan vonden we een schatkist, die we niet
open kregen. We probeerden het slot open te draaien
met een schelp, maar dat lukte niet. Intussen veranderden we van positie, waardoor onze hoofddeksels
samen een grote sleutel gingen vormen. Toen kwam
er een grote camera, de schatkist ging open en er
kwam een grote, uitklapbare duikboot tevoorschijn.
Met enige moeite konden we er allemaal in. Er was
ook blauwe stof, dat was de zee. Toen kwam er een
dronkemanslied en zonken we, er kwam onweer en
ik ving een bliksem, ineens lagen we op het vlot van
de Medusa, op de grond. Toen kwam er een haai, die
ik aan mijn bliksem reeg en grilde aan het spit. The
boys are back in town. Dat heet goedgezindheid. Iedereen wilde van de vis eten en vocht met de anderen
tot iedereen dood was. Toen kwamen er grafstenen
en beeldden we de week uit. Rani was het verlengd
weekend en de anderen waren de weekdagen.

Labradors met brievenbusgleuven
Over nieuw werk van Nicolas Baeyens en Karolien Hamers

Nicolas Baeyens, ‘Junior’ (2007), ‘Small Stuff Three (Meeting Bernd Lohaus)’, Herman Teirlinckhuis, 2007.

De onmiddellijk herkenbare sculpturen van Nicolas Baeyens bestaan
uit knipsels van staal die rond een basisstructuur gebogen, geplooid
en gehamerd worden en die, losjes en opzettelijk slordig aan elkaar
gelast, zotte, dynamische volumes vormen. Soms worden ze gecombineerd met rode lycra kousen. Nu worden ze ook beschilderd. Van
Karolien Hamers is een krachtige, ter plaatse uit latten opgetrokken
sculptuur te zien, die hier en daar geaccentueerd wordt met rode tape
en rode verf. Het is een soort van schilderij in de ruimte, een werk dat
zich voordoet als een in de ruimte gestruikeld altaarstuk, dat echter
vanuit alle richtingen bekeken zijn sculpturale werking behoudt. Ik
zag voor het eerst een werk van Hamers in 2006, toen ze nog studeerde aan de Antwerpse academie. Ze had een ongelooflijk mooie
neushoorn gemaakt. Ik vind dat ze met dit in situ werk de kracht van
haar fameuze neushoorn heeft geëvenaard. Baeyens ken ik sinds ik
hem heb ingewijd in de geheime carrosserie-plooi-las-uitblustechniek
van Panamarenko, die hij nog steeds gebruikt. Ik ben verrukt door
twee nieuwe sculpturen, waarin Baeyens zijn grenzen op twee verschillende manieren verlegt. In een eerste, roos geschilderde sculptuur heeft hij grote delen van de steunende structuur bloot gelaten, als
pootjes, en gebruikt om functieloze, extra volumes te maken. Cirkels
worden niet gemaakt door een staaf rond te plooien, maar door vier
kwartjes aan elkaar te lassen: echte poëzie van het bouwen en denken
in de ruimte. De tweede nieuwe sculptuur werd ter plekke gemaakt en
al improviserend opgebouwd. De opzet is losser, op een andere manier speels, als een luchtige collage. Wie deze sculptuur heeft gezien
moet nadien gaan kijken naar de bijzondere, anderhalve minuut durende, in een lus gemonteerde film Good, Bad, Ugly, waarin Baeyens
vijf lagen van dezelfde film over elkaar heeft gemonteerd, waarbij de
verschillende lagen zichtbaar worden doorheen uitgeknipte silhouetten of landschappen. (Dertienduizend bewerkte frames: zes maanden
werk.) Ik vind het altijd indrukwekkend te zien hoe het kijkbeeld of
de benadering van een kunstenaar terug kan keren in werken die helemaal anders gemaakt worden.
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- Je sculptuur doet denken aan een kuiken dat uit zijn nest struikelt.
Baeyens: Ja, mij deed het denken aan een ontploft ei.
- Het heeft dezelfde dynamiek als de sculptuur van Karolien. Jullie hebben ook allebei rode tape gebruikt.
Baeyens: De rode tape en de beschilderingen in deze sculptuur zijn
van Karolien. We hebben dit werk samen gemaakt. De incisies in het
staal creëren inderdaad een beweging die schijnbaar gecontroleerd
wordt door de tape. Staal is een heel dankbaar materiaal. Het heeft
een natuurlijke plooiing die andere materialen niet hebben. Maar het
is ook boeiend om daar tegenin te gaan.
- Heb je ‘Junior’ om die reden wit geschilderd?
Baeyens: Ja. Ik ben op zoek naar een nieuwe soort van lichtheid of
luchtigheid. Ik heb de indruk dat een groot deel van de nuances van
de vormentaal verloren gaan door de donkerte van het materiaal. Ik
ben op zoek naar meer soepele, meer levendige constructies. Het
zwart stoort mij meer en meer. De witte kleur krijgt zo een functie
in het beeld. Ik heb ook besloten mijn sculpturen te beschouwen als
dingen waar ik kan blijven aan werken, waar ik kan blijven van leren.

Nicolas Baeyens: Die sculptuur is gebaseerd op die beeldjes op sokkels die je aantreft in de voortuinen van goede burgers, als bewaarders
van hun inritten. Fluitende kereltjes, bijvoorbeeld.
- Nog nooit gezien.
Baeyens: Neen? Die staan toch overal?
Charlotte Goethals (die zich bij ons heeft aangesloten): Hij heeft het
over de Limburgse steenwegen. Vioolspelende engelen, boogschuttertjes, schildpadden, zwanen, kikkers in schelpen… Ook zeemeerminnen zijn heel aanwezig, liefst op een rotsje, ja, aangespoelde zeemeerminnen à volonté, of adelaars die water spuiten, waar ze het halen
weet ik niet…
Karolien Hamers: Leer ons de Limburgse steenwegen kennen! Sfinxen! Die zie je ook veel! Bambis en labradors met brievenbusgleuven!
En allemaal op sokkels! Vraag maar aan Paul Ilegems! Die kan daar
ook veel over vertellen.
3 juni 2008

- Wat vind je van je lasnaden? Ze zijn niet zo mooi.
Baeyens: Ja, het is verdomd moeilijk, dat lassen van zo’n dunne platen. Daarom ben ik ook lasleraar geworden, dan kan ik blijven oefenen. (Lacht.) Neen, die slordigheid is opzettelijk. Ik wil niet dat de
lasnaden aan littekens en officiële sculpturen doen denken. Maar het
belangrijkste is het vinden van een evenwicht tussen de open en de
dichtgelaste vormen, die er monumentaler uitzien en een meer artificiële, afgewerkte indruk maken.
- De sculptuur aan de ingang werd bekroond met zacht blijvend, rood
polyurethaanschuim. Een mooie variant van je lycra kousen.
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Praten met kunstenaars ? Nooit !
Toen ik het pas verschenen boek ‘Flower Power. Kunst in België na
2015’ aan pers en publiek wilde voorstellen, vroeg ik een aantal theoretici en critici of ze een passage uit het boek wilden lezen en op een
kritische manier in verband brengen met hun eigen ervaring. De boekvoorstelling zou dan de vorm krijgen van een publiek debat.
De aanzet van dit debat werd gegeven door de hoofdredactrice van
een kunsttijdschrift, die vertelde dat een van haar medewerkers – een
vooraanstaand onderzoeker van de kunstwereld en de parasitaire instellingen die op haar geënt zijn – uit principe nooit met kunstenaars
praat omdat, aldus de hoofdredactrice, dit zijn objectieve blik zou
verstoren. Wat ik daarvan vond? vroeg ze. Welnu, ik denk dat elke
benadering van de werkelijkheid ooit een bruikbaar beeld kan opleveren, zodat ook dit beginsel niet zonder praktische of zelfs poëtische
vruchten kan blijven, maar ik vraag mij wel af wat zowel deze hoofdredactrice als haar studieuze medestrijder zouden doen als Shakespeare
of Homeros morgen plotseling weer tot de levenden behoorden. Zouden ze dan met hen praten? Ik probeer mij de situatie voor te stellen.
Het lijkt onwaarschijnlijk, maar vermoedelijk zouden ze volharden in
hun ‘objectieve’ houding. Immers, wie zegt dat het hier gaat om de
echte Shakespeare en niet om een bedrieger? En wie zegt dat zijn
geheugen in de tussenliggende eeuwen geen schade heeft geleden?
En heeft hij de zaken wel precies waargenomen? Heeft hij trouwens
wel begrepen waar hij zelf mee bezig was? Hij lijkt ons nogal dom,
een idiot savant, eigenlijk, die niet uit zijn woorden komt, hij stottert
zelfs! Enzovoort. U voelt het al: een bepaald soort ‘onderzoeker’ zou
meteen stapels tijdschriften en boeken kunnen vullen met studies die
bewijzen dat Shakespeares getuigenis om allerlei onweerlegbare redenen onbruikbaar is.
Man zonder diploma
Het voorbeeld is niet lukraak gekozen. Net omdat historici in de archieven geen sporen vonden van ‘diepgaande lagere schoolstudies’
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(Borges) of universitaire diploma’s van Shakespeare, hebben verschillende geleerden gepoogd te bewijzen dat Shakespeare eigenlijk het
pseudoniem was van een geletterd man van stand. Hoe kon een man
zonder diploma zo’n prachtige stukken hebben geschreven? vroegen
ze zich af. Om verwante redenen wordt mensen die beelden maken
een soort van domheid toegeschreven. De geringschatting voor de intellectuele en spirituele autonomie van beelden en hun makers is in
sommige geleerde milieus recht evenredig met de ontroering die deze
beelden bij bepaalde mensen opwekken. Zoals meestal, gaat achter
deze vorm van onbegrip een angst schuil, die we in dit geval misschien
kunnen omschrijven als een vorm van smetvrees of angst voor intimiteit, die sommige mensen ertoe brengt een ‘theoretische’ levenshouding te kiezen en hun gebied van ervaring zoveel mogelijk te beperken
tot het lezen en overschrijven van boeken.
Deze angst voor intimiteit heeft wel al veel vrolijke wetenschap opgeleverd. Zo leert de bioloog Marc Roosmalen ons dat hij tussen 1973
en 1976 twee jaar heeft gewerkt aan zijn Geïllustreerde veldgids voor
de wilde vruchten van Suriname. Hij bestudeerde de vruchten in gedroogde vorm in een Utrechtse carpotheek, natekende met een zacht
houtskoolpotlood en vervolgens in Oost-Indische inkt liet overtekenen voor het boek. Toen hij later in het Surinaamse woud probeerde
op te zoeken welke vruchten gegeten werden door slingerapen, kwam
hij erachter dat zijn veldgids waardeloos was. ‘Sommige botanische
specialisten,’ schrijft hij, ‘gaan nooit het veld in en, grappig als het
mag klinken, vaak herkennen zij “hun eigen” planten pas nadat ze in
droogovens gedroogd zijn.’ Roosmalen was trouwens naar Suriname
getrokken, omdat hij van oordeel was dat het geen zin had het fusionfission gedrag van slingerapen te bestuderen bij gekooide dieren. ‘Wat
voor zin heeft het om tot in alle details het gedrag van een dier in
gevangenschap te bestuderen? Dat is wat van ons, biologiestudenten,
verwacht en vereist werd in de academische wereld van die dagen,
waarin de ethologie – de studie van diergedrag – een nieuwe klapper
was. (…) De evolutionaire achtergrond waartegen hun sociale gedrag
gezien moest worden, kon naar mijn mening alleen ten volle begrepen
worden door gedegen veldstudies naar hun ecologie, met name naar
hun dieet, voeding- en foerageergedrag.’
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We zouden ons kunnen afvragen waar deze angst voor intimiteit en
voor sappige vruchten vandaan komt, maar onze eigen overtuiging
getrouw, zouden we ter studie van het fenomeen moeten gaan praten
met theoretici, en daar zijn we nu nog niet klaar voor.
Liever buigen we ons over het raadsel van de werkelijke, levende beelden en de onverklaarbare fascinatie die ze bij sommige toehoorders
schijnen op te roepen. Hoe zit dat en hoe komt dat? Dat zouden wij
willen weten! Maar hoe kunnen we dat anders te weten komen dan
door met kunstenaars te gaan samenwerken en praten? Niet dat een
eenvoudig gesprek ons veel zal leren. Eerst moeten we leren luisteren
en proberen te achterhalen waar we eigenlijk aandacht aan moeten
besteden. En dan kunnen we dingen proberen te maken, foto’s, teksten, films of boeken, om te kijken wat de kunstenaar erin ziet. Alleen
door een oefenende omgang met de dingen kunnen we ons gaandeweg
vertrouwd maken met een onderzoeksgebied, dat zich enkel laat ontsluiten door het formuleren van hypotheses, die voortdurend moeten
bijgestuurd en gerelativeerd worden, omdat ze ons het kijken en denken gaan beletten zodra we ze voor waar en definitief gaan houden.
En zo sukkelen we verder op een onvast pad dat ons leidt naar een
gelijksoortig bezig zijn, een soort van denkend doen, waarbij zichzelf verhalen vertellende kunstenaars op een soms vreugdevolle, soms
pijnlijke manier verstrikt raken in materiële, vormelijke beslommeringen en ontdekkingen, veroveringen, pogingen, successen, ontsporingen en toevallige vondsten.
Leren spreken
‘En wat vraag je die kunstenaars dan? Hoe begin je?’, wil iemand weten. (Roos Beute uit Nederland, ontevreden over haar theoretische
opleiding.) Hoe begin je? Welnu, hoe leert iemand een taal? Volgens
de methode die mij het doeltreffendst lijkt, begin je met het proberen
uitspreken van fonemen. Een moeilijk karwei, omdat je niet kan horen
wat je zelf nog niet kan uitspreken. Door onafgebroken te oefenen,
luisterend en uitsprekend, kan je die cirkel echter doorbreken. En
zodra je de betekenisonderscheidende klanken zelf kan uitspreken,
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kan je verschillende woorden onderscheiden in de anders eindeloze
stroom van klanken die de anderstalige spreker voortbrengt. In mijn
samenwerking met kunstenaars komt dit erop neer dat ik eerst heb
geprobeerd te luisteren en zelf dingen te maken en dat ik pas nadien
ben gaan ‘denken’. Natuurlijk was er al een ‘denken’ vooraf, zoals
mijn wens te bemiddelen tussen mensen die elkaar niet goed begrepen, mijn argwaan tegenover woordenkramerij en onnatuurlijk gezag,
een literair-academische vorming en tal van vooroordelen over kunst
en kunstenaars, maar gaandeweg kan iemand zich ontworstelen aan
de starheid van het eigen denken en dit denken meer en meer gaan
beschouwen als een veranderlijke omgangsvorm met een wisselende
werkelijkheid.
Paul Feyerabend noemt deze starheid onze ‘geijkte’ manier van lezen,
kijken of denken. Hij verwijst naar Piaget, die aantoont dat conceptuele en perceptuele aanpassingen voortdurend voorkomen bij het kind.
Dus waarom niet bij volwassenen? Het in vraag stellen van stabiele
conceptuele systemen moet worden aangemoedigd, schrijft hij, ‘om
te voorkomen dat we voor altijd buitengesloten blijven van wat een
hoger stadium van kennis of bewustzijn zou kunnen zijn’.
Onlangs had ik een nachtmerrie, waarin ik aan een vooraanstaand
geleerde probeerde uit te leggen dat ik de voorbije twintig jaar heb
getracht kennis over hedendaagse kunstenaars en kunstwerken te verwerven (of te creëren) door allerlei samenwerkingen op te zetten (een
duikboot bouwen of duiken met Panamarenko; samen met Michel
François in de TBS-kliniek De Kijvelanden samenwerken met gevangenen of paardebloemen plukken in Kaapstad; tentoonstellingen,
films en boeken maken met mensen als Walter Swennen, Luc Deleu,
Ann Veronica Janssens en vele anderen), wierp de geleerde tegen dat
hij niet begreep wat het statuut van de resulterende kennis was, omdat
die besmet zou zijn door mijn interventies. Onbesmette kennis bestaat
echter niet. Kennis vloeit altijd voort uit een attitude, uit een manier
van kijken én uit een manier van handelen, ook als we ons hiervan niet
bewust zijn en de handeling er bijvoorbeeld in bestaat iets na te laten
of nooit onze studeerkamer te verlaten.
Als we willen weten hoe wetenschappers écht te werk gaan, schrijft
Paul Feyerabend in 1992 in zijn voorwoord bij de derde editie van
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Tegen de methode, dan moeten we ze opzoeken in hun laboratoria,
vragen stellen en dingen laten gebeuren. ‘Sommige micro-onderzoeken van de laboratoriumwetenschap vertonen gelijkenis met het New
Journalism van Jimmy Breslin, Guy Talese, Tom Wolfe en anderen; onderzoekers lezen niet langer alleen maar de artikelen van anderen uit
een bepaald vakgebied en zijn evenmin tevreden met een stilzwijgend
bezoek aan laboratoria – ze lopen gewoon naar binnen, beginnen een
gesprek met de wetenschappers en laten van alles gebeuren. (Kuhn en
zijn medewerkers gingen voor het eerst zo te werk bij hun interviews
ten behoeve van de geschiedenis van de kwantummechanica.)’
Burenruzies
Als de musicus Barthold Kuyken meer wil weten over een muziekstuk
uit de barokperiode, dan bestudeert hij zoveel mogelijk bronnen uit
die tijd. Musicologen houden niet van deze aanpak, omdat de bronnen elkaar tegen spreken. Ze vinden dat niet wetenschappelijk. (Dit is
geen grap. Ik heb het onlangs zelf horen uitleggen door een professormusicoloog.) ‘Hoe meer bronnen die elkaar tegenspreken,’ luidt het
antwoord van Kuyken, ‘hoe meer mogelijkheden we kunnen verkennen en uitproberen’. Tenslotte komt het er bij de uitvoering van een
muziekstuk toch op aan een compromis te vinden tussen een ‘historisch verrijkte’, een technisch juiste, een muzikaal virtuoze, een persoonlijke en een voor het publieke en de ruimte geschikte uitvoering.
Deze discussie doet denken aan Huizinga, die ter verantwoording van
het feit dat hij zich baseerde op kronieken (die elkaar immers tegenspreken) aanvoerde dat een geschiedschrijving die zich enkel baseert
op officiële (gerechtelijke) stukken, onvermijdelijk een beeld oplevert
van een wereld die voornamelijk in beslag werd genomen door burenruzies.

draaien), er waren er ook die het omgekeerde beweerden, namelijk
dat ik mij liet gebruiken als spreekbuis. (Eén van hen ondersteunde
grappig genoeg beide bezwaren tegelijk, om toch maar gelijk te kunnen hebben en niets te moeten bijleren.)
Als voornaamste argument voor het eerste bezwaar, werd erop gewezen dat kunstenaars in door mij gepubliceerde gesprekken dikwijls
simpelweg ‘ja’ antwoorden op vaak heel lange vragen. In werkelijkheid vinden gesprekken natuurlijk niet plaats zoals ze worden weergegeven in een tekst. In de inleiding tot zijn prachtige interview met
Francis Bacon schrijft David Sylvester dat hij heeft besloten nergens
te vermelden wanneer Bacon lacht (met de obligate vermelding tussen
haakjes), omdat hij dan ook zou moeten vermelden wanneer de kunstenaar een wenkbrauw optrekt, met de vingers op een knie trommelt
of aan een oorlel trekt. Al deze geheime tekenen maken immers deel
uit van de stuntelige dans der verloskunde, die zich hortend voortsleept tussen radeloze stiltes, ingehouden kuchjes, flitsende bewegingen van de oogbollen en moeizaam geformuleerde zinnen. Als rechtgeaard kroniekschrijver poog ik dit weifelende aftasten vorm te geven
in een leesbare, liefst dansante tekst, waarbij korte tussenwerpsels of
antwoorden kunnen fungeren als ritmische hoekstenen. Het woord
‘ja’ komt daarbij goed van pas. Het maakt het immers mogelijk de
interviewer allerlei zaken te laten uitleggen of samenvatten, die pedant zouden overkomen als de kunstenaar ze zelf moest uiteenzetten.
Het gepubliceerde gesprek, met andere woorden, bevat misschien
tal van nieuwe gegevens, maar het blijft een fictie, een constructie,
een voorlopige benadering, ook al is het de uiteindelijke bedoeling
de kunstenaar en zijn of haar werk zoveel mogelijk te dienen en zo
min mogelijk te schaden. Het uitgangspunt blijft immers dat we de
werkingen van kunstwerken niet begrijpen en dat we zoveel mogelijk
vertrouwen moeten hebben in de gevoeligheid van de kunstenaar bij
het beoordelen en bijsturen van onze tekst.

Tijdens bovennoemde poging tot debat waren er niet alleen theoretici
die vreesden dat ik zelf kunstwerken ging uitvinden en kunstenaars
woorden in de mond legde (alsof iemand twintig jaar lang het vertrouwen van kunstenaars kan genieten als hij hun woorden zou ver-

Het tweede bezwaar houdt in dat ik niet genoeg afstand bewaar ten
opzichte van mijn onderzoeksobject. Nagenoeg alle interviews die u
in dit boek aantreft, werden nagelezen en geamendeerd door de geïnterviewde kunstenaars. Wijst dit op een gebrek aan kritische afstand?
Ik weet het niet. Al kan je zonder ‘afstand’ niets waarnemen en zeker
geen leesbare tekst schrijven. In werkelijkheid kunnen lezers zich bijna
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Spreekbuis of buikspreker (over kritische afstand)

niet voorstellen, denk ik, hoezeer een tekst het gevolg is van stilering
en hoeveel informatie verzwegen moet worden om het privé-leven van
de kunstenaar te beschermen en tot een tekst te komen die het werk
behoedt voor oppervlakkige, reducerende interpretaties. (De informatie wordt verzwegen, maar niet genegeerd.)

Griet Steyaert voor de radiografieën van het ‘Retabel van de Zeven Sacramenten’ van Rogier Van der Weyden, zomer 2006

Natuurlijk kan ik deze bewering niet staven zonder voorbeelden te
geven, terwijl die voorbeelden juist geheim moeten blijven. Daarom
was ik blij in het recente boek van de ‘hippe academica’ Sara Thornton de volgende verklaring te vinden van de Britse criticus Adrian
Searles: ‘Het eindigt er vaak mee dat je veel te veel weet. Sommige
mensen denken dat ze zuiver en afstandelijk kunnen blijven, maar ik
weet zelfs niet of dat raadzaam is. Alles wat ik weet komt voort uit
gesprekken met kunstenaars, maar je kunt ook teveel persoonlijke informatie krijgen, dus mijn tactiek is om heel vergeetachtig te zijn.’ Op
het eerste gezicht lijkt deze uitspraak in het voordeel van kritische
afstand te pleiten, maar ik kan mij onmogelijk een kritische afstand
inbeelden ten opzichte van iets waarover je eigenlijk niets weet. Kritische afstand? Die komt wel vanzelf, denk ik vaak. Maar vooraleer je
een onderwerp van dichtbij hebt bestudeerd, is afstand niet mogelijk.
Dan gaat het niet om afstand, maar om onkunde. Hoe kan iemand een
fenomeen als de hedendaagse kunst bestuderen zonder zich te gedragen als een participerend en observerend onderzoeker? Ik kan het mij
niet voorstellen. (Al heeft het wel iets weg van ‘wetenschappers’ die
alles weten over gedroogde vruchten, maar ze niet herkennen als ze in
sappige, gekleurde vorm voor hun neus liggen.)
Los van de waarde van het geromantiseerde resultaat van haar onderzoek, wil ik hier graag vermelden dat ik veel bewondering heb voor
een academica als Sarah Thornton, die zich de moeite heeft getroost
tientallen mensen te gaan interviewen. Dat deze werkwijze in academische milieus nog steeds als verwerpelijk wordt beschouwd, blijkt
uit twee apologetische, afsluitende hoofdstukjes, waarin Thornton
uitlegt wat het etnografische concept ‘participerend observeren’ betekent én dat ze haar interviews liet nalezen door haar gesprekspartners:
‘een procedure die “reflexieve etnografie” wordt genoemd’! Het is
opvallend dat ze besluit met een vaststelling die volledig strookt met
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de zojuist aangehaalde woorden van Feyerabend: ‘Baby’s leren lopen
en praten door te onderzoeken en door te doen,’ besluit ze, ‘participerend observeren is het bewust formaliseren en versnellen van de
natuurlijke wijze waarop we in het algemeen leren.’
Het denken van de ambiguïteit
Denkend aan kronieken, herinner ik mij een onlangs gehoorde opmerking over het boek De verzegelde tijd (Sculpting Time) van de liefhebber van kronieken Andrei Tarkovski. De opmerking werd geuit
door een bevallige, intelligente jongedame, die pas is afgestudeerd als
filmtheoretica. ‘Dat boek is onleesbaar,’ verklaarde ze. Omdat ik me
herinnerde het boek vroeger met genoegen gelezen te hebben, heb ik
het de voorbije week nog eens ter hand genomen. En inderdaad. Het
is onleesbaar. Ik denk dat iemand die niet weet wat een beeld is, of
hoe een beeld een zowel esthetische als ethische of spirituele werking
kan hebben, dit boek niet kan lezen. ‘Het is een onuitputtelijk genot,’
schrijft Tarkovski, ‘te ervaren dat het beeld ondoorgrondelijk is en
zijn ware betekenis niet loslaat.’ Zoals Peter De Graeve in zijn recent
boek over Nietzsche filosoferen omschrijft als een durven denken van
de ambiguïteit, is het misschien essentieel dat ‘één derde van Shakespeares geschriften vermoedelijk voor altijd in interpretatieve nevelen
gehuld zal blijven’ (Camille Paglia). Tarkovski ijvert dan ook voor een
cinema waarin de intellectuele bedoelingen van de cineast niet op een
programmatische manier zichtbaar gemaakt worden aan de hand van
zogenaamde symbolen (de scenografie) of expressieve acteerprestaties, maar waarin het oproepen van een bepaalde stemming een verzegeld, telkens opnieuw te beleven moment weergeeft, dat kan wedijveren met de poëtische kracht van de (in tegenstelling met het beeld
onomkeerbare) werkelijkheid. ‘Een poging het te ontleden,’ schrijft
hij over Leonardo da Vinci’s schilderij Portret van Ginevra, ‘zal niets
opleveren, of in ieder geval niets verklaren. De emotionele uitwerking
die de afbeelding van deze vrouw op ons heeft, berust juist op de onmogelijkheid iets in haar te vinden dat absoluut overheersend is. (…)
Een dergelijk beeld opent voor ons de mogelijkheid de oneindigheid
te ervaren, die het ware kunstzinnige beeld, als zijn hogere bestemming, tracht te vangen.’
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Tamara Van San, Zonder titel, 2006

Dertig vragen voor Rogier Van der Weyden

Op bezoek in het atelier
Enkele jaren geleden maakte ik kennis met de restauratrice Irene Glanzer, die samen met Elisabeth Bracht en Louise Wijnberg het schilderij
Cathedra (1951) van Barnett Newman restaureerde voor het Stedelijk
Museum in Amsterdam. Ze vertelde dat niemand weet welke penselen deze kunstenaar gebruikte en dat vooraanstaande restauratrices
zoals Carol Mancusi-Ungaro (Whitney Museum en Harvard) zich
deze dagen bezighouden met het zo nauwgezet mogelijk interviewen
van kunstenaars om zoveel mogelijk informatie over hun werkwijze te
vergaren voor overlijden.
Dit hoopvolle bericht herinnerde mij aan de verzuchting van Claude Lévi-Strauss dat hij wel wist welke vragen zijn voorgangers hadden
moeten stellen aan de indianen die hem op dat moment omringden,
maar dat hij zich niet kon voorstellen welke vragen hij zelf kon stellen
om de nieuwsgierigheid van zijn navolgers te bevredigen. Zo kwam
ik op het idee drie kenners van het werk van Rogier Van der Weyden
uit te nodigen voor mij op schrift te stellen welke tien vragen ze hem
zouden stellen als hij vandaag op miraculeuze wijze tot leven kwam.
Zoals ik had verwacht, maar niet zonder mij te verrukken, hadden ze
alle drie verschillende vragen. Ik hoop dat u er even veel plezier aan
beleeft als ik.
Een van deze drie kenners, Lorne Campbell, publiceerde in 1974
een prachtig boek over Rogier Van der Weyden, dat mij tot tranen toe
geroerd heeft, toen ik het in een trein van Brussel naar Antwerpen
traag en ademloos doorbladerde en gretig las. Het meest ontroerende,
voor mij, was te zien hoe hij uit de schilderijen vrouwengezichten isoleerde en uitvergrootte, alsof de afgebeelde personen mensen waren
die hij kende. In dit ontroerende boek schrijft Campbell dat Rogier de
neuzen van zijn personages kunstmatig verlengde, omdat dit hen een
vromer uitzicht gaf. Ik had het Antwerpse station echter nog maar pas
verlaten, toen ik een vrouw ontmoette met precies zo’n lange, vrome
neus als de dames en heren op Rogiers schilderijen. Ik maakte een
foto van de dame in kwestie en mailde de foto, zonder bijschrift, naar
Londen. ‘I know,’ schreef Campbell enkele uren later terug, ‘I have
seen hundreds of them in Britain as well.’
4 juni 2008
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De vragen van Dirk De Vos
1. Ik had u onmiddellijk herkend toen ik u stond op te wachten in het
Centraal Station van Brussel door een latere portrettekening, gemaakt
naar een schilderij dat dus wel degelijk uw trekken weergeeft. Ik vermoed dat het geen zelfportret is. Wie was de schilder van dat portret
dat helaas verloren is gegaan?
2. Was Robert Campin uw leermeester?
3. Hoe komt het dat uw schilderijen onderling zo verschillen in de
afwerking en in de grote formaten zelfs ronduit zwakke partijen vertonen, excuus voor deze onbeschaamde vraag die niet als kritiek is
bedoeld?
4. Is het waar dat u Jan van Eyck persoonlijk hebt gekend en was hij
van een oudere generatie?
5. Was uw vrouw Elisabeth, wier moeder een Van Stockhem was,
soms niet de nicht van Ysabiel de Stoquain, duidelijk een verfransing
van Van Stockhem, die getrouwd was met Robert Campin?
6. Is de tekening die allusie maakt op de ‘Scupstoel’ en die het enige
nog bewaarde ontwerp is van een reeks satirische gebeeldhouwde kapitelen op de benedenverdieping van het stadhuis van Brussel, wel
degelijk van uw hand?
7. Ik wil u geen hartaanval bezorgen, maar waren de vier Gerechtigheidstaferelen, die in 1695 onder een Frans bombardement van het
stadhuis in Brussel in de vlammen opgingen, een opdracht die u definitief uit Doornik wegtrok doordat Brussel u naar aanleiding hiervan
als stadsschilder aanstelde?
8. Was de verf die u gebruikte verdunbaar met water, ook als ze gebonden was met olie (wij noemen dat een emulsie), een beetje zoals thans
onze mayonaise? Maar misschien kende u al eetbare mayonaise?
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9. Wanneer u iemand portretteerde, neem ik aan dat u eerst een afzonderlijke tekening maakte. Poseerde die persoon ook nog eens tijdens het schilderen?
10. Hebt u ooit een schilderij gemaakt zonder een bepaalde bestemming of zonder dat u er een opdracht voor kreeg?
De vragen van Lorne Campbell
1. First break the news that his paintings of the Justice of Trajan and
the Justice of Herkinbald, painted for the Town Hall of Brussels, have
been destroyed. Please tell us as much as you can remember about
them.
2. Show the tapestry of Trajan and Herkinbald (Historisches Museum,
Berne). What are the main differences between this and your paintings for the Town Hall?
3. What was your position in the workshop of Robert Campin?
4. Where was your workshop and how did you organise your team of
assistants?
5. Show the Prado Descent from the Cross. Would you agree that this
was the best thing that you ever did?
6. Explain what your intentions were in presenting in this way the
Descent from the Cross.
7. Show the Escorial Crucifixion and explain about the damages that
it has undergone. Did you enjoy working on this without interference
from a patron?
8. Show the Washington Portrait of a Lady. Tell us about her and about
how you painted her.
9. Tell us about your painting (which went to Genoa and which we
know only from a very short description by Bartolommeo Facio) of the
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Rogier Van der Weyden, ‘Retabel van de Zeven Sacramenten’ (detail) net na de restauratie door Griet Steyaert, zomer 2009.

woman sweating in her bath, with a puppy near her and two youths
peering at her through a chink.
10. Did you go to Italy? If you did, what were your impressions of the
country and its art?
De vragen van Griet Steyaert

hand is. Werd deze schildering in uw atelier vervaardigd? Door wie?
En zoniet, werd deze schildering dan later aangebracht? Hoe ging dit
in zijn werk?
10. In het Retabel van de Zeven Sacramenten (De Vos, cat. nr. 11) zijn
tien koppen op een intermediare drager van tinfolie geschilderd en
opgekleefd. Waarom werd dit gedaan?

1. Ziet u zichzelf als een kunstenaar of als een ambachtsman?
2. De figuren in de Kruisafneming (Prado, Madrid) zijn opgesteld in
een bak. Het is een vergulde bak die we kennen van gesneden retabels. Stellen deze figuren levende wezens voor of gepolychromeerde
beelden? De figuren zijn eigenlijk te groot voor de bak. Doet u dit bewust, om een spanning te creëren die het beeld sterker, dramatischer
maakt?
3. Hoeveel tijd nam het vervaardigen van de Kruisafneming in beslag?
4. Hoe groot is de oppervlakte van uw atelier? Kan u de indeling beschrijven? Wat staat er? Hoeveel mensen werken er en hoeveel mensen schilderen daadwerkelijk mee?
5. Hoeveel schilderijen hebt u gedurende uw loopbaan vervaardigd
en van welke houdt u het meest?
6. Hebt u boeken? Welke?
7. Uw zoon, Pieter van der Weyden zal u opvolgen. Kan u zijn werk
beschrijven? In hoeverre verschilt het van het uwe? (De meester van
de St. Catharina Legende zal later vereenzelvigd worden met deze
zoon.)
8. Vertel ons over uw leertijd, welke schilders kende u persoonlijk?
9. Op de buitenluiken van de Bladelin-triptiek (De Vos, cat. nr. 15) is
een Annunciatie geschilderd die duidelijk van een andere, zwakkere
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De echte poëzie
Over een tentoonstelling van Tamara Van San
Op uitnodiging van de kunstenaar Tomas Boiy maakte Tamara Van
San een wondermooie, krachtige, radicale tentoonstelling in de bijzondere tentoonstellingsruimte van het Rhok in Brussel. Hier maken
we kennis met de échte poëzie, zoals die wordt opgevat door kunstenaars als Panamarenko en Tarkovski: een irreguliere samenstelling
van ongehoorde, onbegrepen vormen, kleuren, materialen, texturen,
rasters, ritmes en andere onzichtbare zaken die samen een ervaring
oproepen die de betoverende, onvoorspelbare gang van de grote werkelijkheid op een ontroerende en beklijvende manier in herinnering
brengt. Toch gaat het hier niet om de reconstructie van geziene beelden, zoals bij Panamarenko’s Krokodillen of Botten met sneeuw, of om
het vatten van een tijdsmoment, zoals in Andrei Roebljov. Het gaat
om een radicaal ontwikkelen van vormen die, vanuit een verrassende
lichtvoetigheid, nieuwe en oude ervaringen mogelijk maken. En zoals
wanhoop en nacht schuilgaan achter de bedauwde bloem die zich ’s
ochtends biddend openvouwt, zo leert een aandachtige blik op sommige vormen ons meer over een duistere onderwereld.
Van San werkt met een onverhoopte rijkdom aan materialen: felgroen
gelakte dunne bamboestokken, roze geschilderde bakstenen, gele
wol, zilverpapieren propjes, klodders siliconen, tape, beschilderde en
beplakte pingpongballen, voetballen, strandballen en springballen,
piepschuimen halve bollen, polyurethaan, polyester, gips, nylon kousen, fluorescerend groen gespoten soeplettertjes, knikkers, pluimen,
plasticine, enzovoort. De prachtige, vaak vooraf gemaakte, afzonderlijke sculpturen worden zodanig door de ruimte gestrooid dat die een
geheel nieuw sculpturaal ritme verkrijgt en op een geheime manier
opnieuw betreedbaar en leefbaar wordt. Ziehier een jong kunstenaar
die ná Panamarenko, ná Ann Veronica Janssens, ná Joëlle Tuerlinckx
en ná Honoré ∂’0 een geheel eigen, radicaal werk heeft gecreëerd,
even poëtisch en even politiek geladen, maar zo mogelijk nog vrijer.
8 juni 2008
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Tamara Van San in haar atelier, augustus 2009

Over twijfel en openheid,
Lucas Cranach de Oudere
en de kleuren rood en groen

Een gesprek met Berlinde De Bruyckere
- Een van de eerste beelden die je als kind zag, waren reproducties van
schilderijen van Lucas Cranach de Oudere. Je hebt net een tentoonstelling met werk van hem bezocht.
De Bruyckere: Een van de dingen die mij hebben getroffen in de tentoonstelling, is dat Cranach bepaalde thema’s zo vaak herneemt, net
als ik, dat je je vragen gaat stellen bij de grens van het uitpuren van
één thema of, omgekeerd, het blijven verkennen van verschillende
vormen en materialen voor hetzelfde thema. Een groot deel van zijn
schilderijen vind ik afschuwelijk slecht geschilderd, vooral de portretten. Bij sommige portretten voel je wel dat hij bewondering heeft voor
de geportretteerde. Dat zijn zalige werken om naar te kijken. Maar
vaak lijkt hij gewoon opdrachten af te wikkelen…
Ik voel mij vooral heel verwant met de manier waarop hij omgaat met lichamelijkheid, waarop hij het zinnelijke lichaam gebruikt
als beeld voor het mentale lichaam. Er was een schilderij te zien van
een piëta met een gesluierde Maria. Heel haar gezicht, maar ook de
manier waarop ze haar handen rond het lichaam van haar zoon legt,
vertellen ons iets over de pijn die ze voelt. Je weet dat Christus dood
is, maar door de manier waarop ze hem in haar armen houdt, lijkt
het alsof hij nog niet dood is. Het gelaat en de gebaren van Christus
vormen samen een sterke ervaring binnen het schilderij. Zijn handen
zijn verkrampt, alsof ze het laatste leven nog willen vasthouden, maar
je voelt dat het net is weggevloeid. Op de rand van het schilderij ligt
een kroon, heel mooi, omdat het wijst op het loslaten, op het gevoel
dat het genoeg geweest is. Ik zou graag zelf een werk maken op basis
van een doornenkroon, waaruit je een vorm van loslaten zou kunnen
aflezen. Ik vind het een heel sterk schilderij: hoe het lichaam in het
beeld zit, dat die voetjes er juist niet op komen, hoe de hand in die
hoek zich situeert.
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- De benen doen een beetje denken aan jouw sculpturen. Ik zag beneden een foto liggen van de man die geposeerd heeft voor je beeld in de
houding van de ‘Denker’ en tot mijn grote verwondering zag ik dat zijn
benen er in werkelijkheid uitzien zoals de benen van het beeld. Het
been wordt op een vreemde manier smal, bijna sculpturaal. En hier heb
je dat ook: een soort ingekalfd been.
De Bruyckere: Zoals ik zei, voel ik mij heel verwant met Cranach door
de manier waarop hij het lichaam vervormt. Ik heb nooit naar zijn
werk getekend (veel meer naar Antonello da Messina), maar zijn lichamen hebben mij altijd gefascineerd omwille van het ingehoudene.
Ik zou nooit kunnen tekenen naar werk van Rubens, die echt dat lichamelijke of dat volle toont, omdat het voor mij vooral over het ingehoudene gaat. Het verkrampte dat je hier voelt, komt door die deuk
in dat been. Ik zou dezelfde deuk geven als ik zo’n beeld zou maken…
Maar als ik het mag samenvatten, zou ik zeggen dat ik vooral getroffen
ben door zijn thema’s, al die essentiële vragen waar ik het in mijn werk
ook over heb en die al oneindig keren gesteld zijn en beantwoord zijn
en niet beantwoord zijn en opnieuw bevraagd zijn. Daarin zijn we
broer en zus, denk ik.
- Daarstraks sprak je over het mentale lichaam, wat bedoel je daarmee?
De Bruyckere: Als ik naar zijn schilderijen kijk, dan ervaar ik dat lichamelijke als het medium om te tonen waar die figuren in wezen aan
denken of mee bezig zijn: hun angsten, hun passies, hun twijfels…
Het gaat altijd om de mentale staat van de mens, die wordt opgeroepen door het zichtbare lichaaam.
- Zojuist sprak je over je voornemen een werk te maken op basis van het
beeld van een afgelegde doornenkroon. In een vorig gesprek vertelde je
mij dat je graag eens een afzonderlijk hoofd wilde maken.

- Na ons gesprek heb ik in het Gentse Museum voor Schone Kunsten
een grote kop van Rodin gezien, waarbij de hals overgaat in de sokkel.
De Bruyckere: Dat doet mij denken aan de film Salomé van Carlos
Saura. Op een bepaald moment hebben ze het hoofd van Johannes
zogezegd afgehakt, maar omdat ze op de scène niet zomaar kunnen
rondlopen met een afgehakt hoofd, hebben ze Johannes in een zuil
verstopt, die ze met een uitstekend hoofd over de scène rollen. Dat
vond ik een fantastisch beeld. Net zoals Salomé in dit schilderij: haar
kleed wordt bijna een zuil. Haar blik is ook fantastisch. Je voelt een
vorm van onbevredigd verlangen. En al die andere vrouwen kijken
mee. Iedereen heeft een verschillend gezichtspunt… Of het nu gaat
om Judith of Salomé, telkens voel je een passie die hen heeft laten
besluiten Johannes te doen onthoofden. Dat vind ik het sterkste aan
Cranach. De zorg voor haar juwelen of de fijnheid van haar kleed
benadrukken dat een mooie, sensuele vrouw in staat kan zijn om zo’n
gruwelijke daad te verrichten. Ik vind dat Cranach een meester is in
het creëren van personages van wie je bepaalde daden niet zou verwachten. Hij toont altijd spannende tegenstellingen. Je ziet dat ook in
deze hand, die een oor aanraakt. De hand zelf raakt het oor niet aan,
omdat ze gevangen zit in een handschoen, hoe sierlijk die handschoen
ook is.
- De hond heeft ook een apart gezichtspunt.
De Bruyckere: Ja, die likt het bloed op. Ik heb dat altijd een sterk
moment gevonden: het afhakken van het hoofd en het rondspuitende
bloed. Toen ik als kind door die Artis-Historia boeken aan het bladeren was en op die afgehakte, rollende en spuitende koppen stuitte,
vond ik dat ook heel bijzonder. Ik heb er altijd een fascinatie voor
gehad.
- Wat is je lievelingskleur?

De Bruyckere: Misschien is een kroon een sterker uitgangspunt, omdat het hoofd dan ook opgeroepen wordt, maar dan door de afwezigheid ervan. Ik was toch al van plan dat hoofd op een abstracte manier
te benaderen, alleen had ik nog geen vorm gevonden.

De Bruyckere: Groen, omdat er zoveel verschillende tinten groen zijn
in de natuur. Voor een tentoonstelling in Speelhoven heb ik eens een
reusachtig bloementapijt gemaakt. Ik had een grote open vlakte gevonden en was opgetogen over alle soorten groen die je er kon zien.

112

113

Als kind kwam ik vaak op bloemenkwekerijen, omdat mijn ouders
van bloemisten afkomstig zijn. Ik heb velden met begonia’s altijd heel
mooi gevonden, met dat rood, geel, oranje en roze. En toen ik ineens
op die overweldigende, groene plek stond, wilde ik er iets tegenover
plaatsen dat even sterk was. Ik heb een Iraaks tapijt als uitgangspunt
genomen en een bloementapijt ontworpen met tientallen tinten van
rood en roze. De ervaring was heel intens. De bloemen vibreerden.
Het zag er ook zo vreemd en intens uit, omdat er niemand was. Normaal gezien zie je bloementapijten in het midden van de stad. Het was
bijzonder zo’n tapijt aan te treffen aan het eind van een doodlopende
weg in Aarschot. Ik had ook grote ladders uit de fruitteelt laten plaatsen, zodat de mensen een groter stuk van het tapijt konden zien. Het
mooiste aan het tapijt vond ik het verval. Na de tentoonstelling waren
alle bloemen verdroogd en het gras was opnieuw beginnen groeien.
Het was prachtig. Je voelde dat je altijd iets kan proberen te doen in
de natuur, maar dat het altijd tijdelijk zal zijn.
- Je assistenten vertelden mij dat jij in kadavers van opengesneden paarden een schoonheid kan zien die zij aanvankelijk slechts met moeite
konden ontdekken. Ik vroeg mij af of dit te maken had met een soort
van vermogen om naar zo’n opengesneden paard te kijken alsof het de
maquette van een landschap is. Is dat zo? Ontdek je een soort van rood
landschap in zo’n paard, een landschap met veel verschillende schakeringen en rode tinten?

ik twee maanden geleden voorstelde een groene kaft te maken voor een
boekje over je werk, antwoordde je eerst dat er geen groen in je werk
zat. Toch zit er heel veel groen in je wassen sculpturen. Nu vertel je mij
dat je rood nooit op een geschakeerde manier hebt waargenomen, terwijl je mij vijf minuten geleden vertelde dat je ooit een reusachtig rood
bloementapijt hebt gemaakt. Ik stel mij dan voor dat je onbewust naar
groen zoekt, omdat je weg wil van het rood. Maar tegelijk lijkt het erop
dat je als kind in de slagerij geleerd hebt landschappen te zien in kadavers, om ze te kunnen verdragen.
De Bruyckere: Ik denk dat je als kunstenaar niet alles moet proberen
te begrijpen. Als ik oplossingen zou vinden die ik kan uitdrukken in
woorden, dan zou ik geen beelden meer maken. Daarom probeer ik
doorgaans ook eigenlijk zo weinig mogelijk over mijn werk te vertellen… Ik ben een beeldenvreter en een beeldenstormer. Vanuit het
ene beeld volgt het andere. Het is een verhaal dat zich langzaam moet
voltrekken.
- In zijn inleiding tot de dagboekfragmenten van Werner Herzog over
diens voetreis naar Parijs, vertelt Wieringa dat Herzog vanuit het hopeloze van het filmmaken denkt, het hopeloze van het maken van een
kunstwerk en dat die twijfel inherent is aan wat hij doet. Voel je je
daarmee verwant?

- Wat ik zo mooi vind aan wat kunstenaars doen is dat ze op een onbewuste manier bepaalde beelden altijd opnieuw lijken te maken. Toen

De Bruyckere: Heel erg, daarom heb ik uit dat boek ook fragmenten gekozen die gepubliceerd worden in een nieuw boek over mijn
werk. Ik zou niet kunnen werken zonder die twijfel, ook al is het soms
heel moeilijk om ermee om te gaan Twijfel is eigen aan het maken
van beelden of kunstwerken, denk ik. Vanuit een zekerheid heb je
eigenlijk niks te vertellen. Je wordt gestuwd door een verlangen naar
iets dat misschien onbereikbaar zal zijn. Zoals Herzog een boot met
mankracht over een echte berg trekt in plaats van zo’n nepopname
te doen ergens in een studio. Ik begrijp heel goed waarom hij dat
niet wil vervalsen. Vanuit het zwoegen en het ploeteren ontstaan er
immers helemaal andere dingen, zeker als je samenwerkt met andere
mensen. Het is net vanuit die beleving en vanuit die ervaring dat je
als kunstenaar iets kunt zeggen, denk ik. Het is veel gemakkelijker
om in een filmstudio dingen te ensceneren dan daadwerkelijk mensen
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De Bruyckere: Ja. Ik had het nog nooit zo bekeken, maar een heel
recente ervaring in de veeartsenijschool strookt volledig met wat je
vertelt. Ze hadden mij een doormidden gesneden paard aangeboden
om te mouleren, maar ik ben begonnen detailfoto’s te maken van de
ingewanden, de ribben en het spierweefsel. Daar zit heel veel kleur
in. Terwijl ik die foto’s aan het maken was, herinnerde ik mij middeleeuwse schilderijen waarin op een bijzondere manier wordt omgegaan met bloed en rood… Toen je mij vroeg naar mijn lievelingskleur,
antwoordde ik ‘groen’, omdat het de kleur is die mij het meest tot rust
brengt. Ik kijk graag naar bomen en naar de manier waarop het licht
alle blaadjes anders kleurt. Ik heb nog nooit zo over rood nagedacht.

te mobiliseren om samen in een bepaald gedachtegoed te geloven en
daarvoor te gaan. En dat is iets wat ik bij mijzelf ook heel sterk ervaar
in de samenwerking met de mensen rondom mij: dat ik die zot genoeg
moet krijgen om allemaal voor datzelfde te gaan, elk op een andere
manier, want wij zijn allemaal heel erg verschillend. Toch is er dat
moment of dat beeld dat je samen wil maken en waar je naartoe wil…
Het sterkste is dat er uiteindelijk mensen zijn die iets van zichzelf in
die beelden herkennen. Dat is het sterke aan een goed beeld denk ik:
dat het niet terugvalt op een betekenis of op een inhoud, maar dat het
zo ruim is dat je er alle kanten mee op kan en dat je erin verdwaalt, dat
je erin verloren loopt.

niet meer naar verlangen ze terug te zien, altijd bij ons te hebben of in
onze herinneringen te koesteren.

- Dat het open blijft?

De Bruyckere: Absoluut niet. Bij ons thuis was er geen gevoel voor
kunst. Er werd ook niet over gesproken. De boeken van Artis-Historia werden ook niet samengesteld door mijn ouders. Ze verzamelden
wel de punten, maar het was een klant, denk ik, die de prentjes netjes
in boeken plakte en mij die boeken bezorgde. Ik herinner mij nog heel
goed hoe ik als kind van vijf of zes jaar oud geïntrigeerd was door de
afbeeldingen in die boeken. Ik was ontroerd door de kracht van de
schilderijen, ook al had ik ze nooit in het echt gezien.
Mijn eerste fysieke ervaring met kunst vond plaats toen ik in de
lagere school zat en we de tentoonstelling van Gustaaf Van de Woestijne gingen bezoeken in het Gentse Museum voor Schone Kunsten.
De leraar liet ons vrij rondlopen. Ik was heel erg onder de indruk van
de Kruisdraging van Hiëronimus Bosch. Zowel Christus met het kruis
als al die starende, monsterlijke figuren rond hem, hebben mij heel
bang gemaakt.
Nadien ben ik een lange tijd veel meer gefascineerd geweest door
poëzie en boeken dan door beeldende kunst, omdat ik in het internaat
terecht kon in de bibliotheek, waar ik op grote stapels tijdschriften
ben gestuit. Ze hadden wel geen enkel boek over kunst.

De Bruyckere: Ja. Want als je een beeld of een kunstwerk kan benoemen, dan verstik je het, dan sluit je het af en dan is er geen reden meer
voor dat beeld. Je moet een beeld kunnen loslaten. Dat kan ik wel…
Ik kan het beeld alleen maar maken, een tijdje bij mij houden om op
te laden en daarna af en toe eens in andere context tentoonstellen. Je
moet ertegen kunnen dat je werk op veel manieren gelezen of geïnterpreteerd wordt… Als een beeld louter terugvalt op de betekenis
die de kunstenaar erin heeft gelegd, vergeet je het meteen nadat je
het hebt gezien. Goeie beelden laten je niet los en maken dat er altijd
vragen overblijven.
- De kunstenaar geeft eigenlijk vorm aan de twijfel, misschien uit afkeer
voor de zogenaamde zekerheden.
De Bruyckere: Dat denk ik wel. Vroeger had je de zekerheden van het
geloof en de traditie, tegenwoordig zoeken we allemaal naar regels,
gebruiken of normen om in deze wereld overeind te blijven, waarbij
we altijd blijven twijfelen of het wel de juiste zijn.
- Tarkovski noemt het ‘een onuitputtelijk genot, te ervaren dat het beeld
ondoorgrondelijk is en zijn ware betekenis niet loslaat’.

- Herinner je je nog welk kunstwerk jou voor het eerst zo heeft getroffen?
De Bruyckere: Ik kan moeilijk één kunstwerk kiezen, omdat mijn eerste contact met kunst via de boeken van Artis-Historia gebeurd is. Ik
heb als kind nooit kunstwerken in het echt gezien.
- Je ouders namen je niet mee naar musea?

- Hoe heb je dat internaat ervaren?

De Bruyckere: Daarom keren we ook altijd terug naar mooie werken.
Zodra we zouden denken dat we ze begrepen hebben, zouden we er

De Bruyckere: Ik heb daar heel goede, maar ook heel slechte herinneringen aan. Maar ik kon met niets anders vergelijken. Ik zat al op
het internaat vanaf mijn vijfde. Ik had geen broers of zussen en in dat
opzicht was het heel fijn dat ik in het internaat kon samenleven met
een groep vriendinnen. Anderzijds heeft die ervaring wel heel veel
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bepaald in mijn leven. Doordat ik als vijfjarige ineens te maken kreeg
met zo’n grote school, moeilijke opdrachten en nonnen waar ik het eigenlijk niet zo goed mee kon vinden, heb ik het gevoel dat ik het altijd
alleen heb moeten doen… Iedere beslissing die ik heb genomen, heb
ik zelf moeten nemen. Er was niemand waarop ik kon terugvallen om
dingen te vragen: doe ik dat nu wel goed of doe ik dat fout? Als kind
heb ik iemand gemist die achter mij stond, die mee keek en meehielp
vragen op te lossen en beslissingen te nemen. Anderzijds denk ik dat
ik misschien daarom kunstenaar ben geworden, omdat ik de gewoonte heb aangenomen alle dingen zelf te bevragen. In dat opzicht vind ik
het niet jammer dat ik mijn kindertijd daar heb doorgebracht.
Ik was geen superstudent. Ik bracht veel tijd door met een groep
fijne vriendinnen die het door hun verbeelding op een spannende manier mogelijk maakten in je hoofd aan de wereld van de nonnen te
ontsnappen. Tekenen werd mijn uitlaatklep, mijn manier om mij uit
te drukken en een eigen plaats te verwerven in een wereld die één
grote vraag en een open gat was. De noodzaak om mij uit te drukken in beelden is zeker het gevolg van de omstandigheid dat ik als
kind ben opgegroeid in zo’n internaat. Ik ben daar van mijn vijfde
tot mijn veertiende geweest, dat is een lange periode in het leven van
een kind… Toch is het niet zo dat ik als meisje van vijf jaar altijd bang
en angstig en verdrietig ben geweest omdat ik het alleen moest doen.
Soms gaf het mij een heel goed gevoel alleen tegen de dingen te kunnen aankijken. Er waren zeker momenten dat ik dacht: dat heb ik nu
toch voor mijzelf kunnen meemaken en ik moet het met niemand delen. Ik hechtte toen al veel belang aan emoties die ik niet moest delen,
die ik niet moest vertalen. En dat wil ik mijn kinderen ook gunnen, ik
wil ze niet teveel beschermen en in hun ziel proberen te kijken en alles proberen te weten wat zij meemaken. Ik denk dat ik ze kan helpen
door zelf heel open naar de wereld te kijken, heel ontvankelijk te zijn
en iets terug te geven aan de wereld, maar mijn opdracht als moeder
reikt niet verder, denk ik.
- Je vertelt dat je als kind bent beginnen tekenen en een eigen wereld
hebt gecreëerd. Wanneer ben je gaan beseffen dat je kunstwerken wilde
maken?
De Bruyckere: Dat weet ik niet meer. Toen ik twaalf was, heb ik besloten middelbaar kunstonderwijs te volgen. Mijn ouders hebben mij
118

die keuze laten maken. Daar ben ik nu nog blij om. Op een bepaald
moment in mijn leven ben ik mij gaan afvragen of ik niet beter eerst
naar een gewone middelbare school was gegaan, omdat je aan de academie alleen maar technieken leert en geen gevoeligheid voor poëzie,
literatuur, talen of kunstgeschiedenis ontwikkelt, maar ik denk dat ik
dat allemaal aan het inhalen ben, ondertussen.
- Het schilderij van Bosch heeft je bang gemaakt. Herinner je je de eerste
keer dat je een kunstwerk hebt gezien en troost hebt ervaren?
De Bruyckere: (Denkt lang na.) Vreemd. Ik heb altijd de behoefte
mensen te troosten met mijn werk, maar ik kan mij niet meteen een
beeld herinneren dat mij troost geboden heeft.
- Misschien wil je ze zelf maken omdat je het gevoel hebt dat ze nog niet
bestaan?
De Bruyckere: Misschien. Ik denk dat ik meer troost vind in boeken,
in films en in gesprekken met vrienden en familieleden. Mijn man en
mijn kinderen geven mij rust en troost, omdat ik mijzelf zonder hen
zou vergalopperen, ik zou nooit kunnen stoppen met werken.
- Is het voor jou belangrijk dat je getrouwd bent met een kunstenaar?
De Bruyckere: Ik denk van wel, omdat mijn man, als geen ander, de
twijfel begrijpt. Er zijn momenten dat Peter (Buggenhout) even langskomt in mijn atelier en bijna over zijn schouder kijkend een opmerking maakt die er pal op is. Hij ziet dat hele proces, heeft dat gevolgd
en meegemaakt en dan, op een moment dat het belangrijk is voor mij
om feedback te krijgen, kan hij heel scherp de dingen benoemen en
aanraken. Daar ben ik heel blij om. Hij is ook niet iemand die alles
ontrafelt en uitpluist en al wat er in mijn hoofd zit wil weten om er
vat op te krijgen. Zeker als kunstenaars onder elkaar moet je elkaar de
vrijheid geven om een aantal belevingen en werelden te ontdekken en
te ontplooien zonder dat je daar elkaar alles moet over vertellen… Ik
denk dat dit in elke familie nodig is: er moet plaats zijn om jezelf te
kunnen zijn.
30 juni 2008
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Sweet Life
Over een werk van Anne Wenzel
Voor de huidige collectietentoonstelling heeft het S.M.A.K. de kunstenaar Anne Wenzel gevraagd een eerder aangekocht keramisch beeld dat
een edelhert voorstelt onder te brengen in een installatie, die een reconstructie is van het oorspronkelijke opzet: hert, meisje, bos. Wenzel
bracht een sculptuur mee die aanvankelijk bij het edelhert hoorde: een
opengespleten meisje met een gezwel in de hals, dat in een soort van
drab begint weg te zakken. Het bos neemt in deze installatie de vorm
aan van een muurschildering met Oostindische inkt, die op een aquarelachtige manier in verschillende lagen van licht naar donker wordt aangebracht.
Wenzel: Ik hou van beelden die een idyllische toon hebben, maar tegelijk het verval in zich dragen.
- De drab die van het hert lijkt te druipen is heel mooi gevormd. Het
lijken wel gipsklodders, maar het is natuurlijk klei…
Wenzel: Ja. Ik hou van het contrast tussen dat volgroeide edelhert en
de ongedefinieerde massa die het naar beneden trekt. Het hert lijkt er
nog krachtiger door te worden. Door het samengaan van afgewerkte
en ongedefinieerde vormen vervaagt ook het zogenaamde verschil tussen abstracte en figuratieve vormen. Beide manieren van kijken komen samen en vormen een eenheid.
- Het bakken van zo’n beeld is niet makkelijk.
Wenzel: Het bakken heeft tien dagen geduurd. Eerst heb ik zes weken geboetseerd. Vervolgens hebben we het beeld drie maanden laten
drogen. En dan hebben we het supertraag, op een heel lage temperatuur gebakken.
- Je hebt zowel mat als glanzend glazuur gebruikt.
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Wenzel: Eerst heb ik het beeld behandeld met engobe: dat is een soort
van glazuur die heel veel klei bevat en waar je metaaloxiden in kan verwerken. In dit geval heb ik zwarte engobe en engobe met koperoxide
gebruikt. Hoe meer koperoxide, hoe zilverachtiger het beeld wordt
tijdens het bakken. Hoe minder koperoxide, hoe groener. Wanneer ik
klaar ben met het insmeren van het beeld, giet ik er transparant glazuur over. Ik ga daarbij weinig orthodox te werk. Ik kiep gewoon een
paar bakjes leeg. Waar het transparante glazuur neerkomt, gaat het
beeld glanzen en spoelt de engobe een beetje weg. Het uiteindelijke
effect is onvoorspelbaar.
- Het bos is goed gelukt.
Wenzel: De muurschildering is belangrijk, omdat ze de toeschouwer
uitnodigt een imaginaire wereld te betreden waaraan je niet kan ontkomen. Dat is iets anders dan gewoon een sculptuur bekijken.
17 juli 2008

Pararan (Dictionary)
Over een werk van Mekhitar Garabedian

Van Mekhitar Garabedian is tijdens de huidige collectietentoonstelling
in het S.M.A.K. het werk ‘Pararan (Dictionary)’ te zien. Dit werk uit
2006 bestaat uit 38 grote sculpturen die eruitzien als luidsprekers en die
kriskras over de ruimte verspreid staan. In elke sculptuur zit een geluidsinstallatie verborgen die op een zachte manier alle woorden ten gehore
brengt die in het Armeens beginnen met een bepaalde letter. De letter in
kwestie werd aangebracht op de luidspreker. (Het Armeens telt 38 letters.) De kunstenaar vroeg vier kennissen of ze alle Armeense woorden
wilden voorlezen uit een woordenboek Armeens-Engels.
Mekhitar Garabedian: Taal is heel belangrijk in mijn werk. Ik ben
beïnvloed door Wittgenstein en door het werk van Nietzsche, die aantoont dat bepaalde eigenschappen van de taal die we gebruiken tot
denkfouten kunnen leiden, omdat we gaan geloven dat dingen die
we omschrijven met woorden ook in de werkelijkheid bestaan. Iets
anders dat mij boeit is wat er met een taal kan gebeuren ten gevolge
van migratie. Ik ben geboren in Syrië. Mijn moeder is afkomstig uit
Libanon. In beide landen bevond zich een Armeense gemeenschap.
Op mijn vierde ben ik in België komen wonen. Ik spreek Nederlands,
maar met mijn ouders spreek ik Armeens. Mijn Armeens lijkt natuurlijk niet op het Armeens dat gesproken wordt in Armenië…
- Hoe is dit werk ontstaan?
Garabedian: Het cliché over het maken van kunst is dat je begint met
een idee en dan een medium zoekt, maar in de praktijk verloopt dat
altijd anders. Hoe komt een werk tot stand? Onlangs heb ik met mijn
vriendin Céline Butaye, die zowel kunstenaar als grafisch vormgeefster
is, ons archief uitgepluisd. Zo hebben we per ongeluk ontdekt dat ze
veel foto’s van mij heeft gemaakt terwijl ik lag te slapen. Daar hebben
we een fotoreeks uit gedistilleerd. De titel is: Intimacy is being angry
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and it doesn’t relate to anything or anyone because no one is inside of
you with your language to understand. Ik heb fotografie gestudeerd
aan het KASK in Gent. Tijdens mijn studies maakte ik al geluidsinstallaties of objecten die vertrokken van foto’s. Als afstudeerwerk heb ik
een filmpje gemaakt waarin je plooien in een foto ziet verschijnen en
vervolgens weer verdwijnen. Mijn grootmoeder had mij een gekreukte
foto gegeven met de vraag of ik hem niet kon herstellen…

Garabedian: Mensen vinden het soms irritant als iemand in een tram
een taal spreekt die ze niet begrijpen. Ik vind dat juist fascinerend: het
niet begrijpen, te moeten raden waarover het gaat.

- Het werk dat we hier zien (‘Pararan’) is in de eerste plaats een geluidswerk.

Garabedian: Door de geschiedenis van het Armeense volk is er een
grote discrepantie ontstaan tussen het Armeens dat in de diaspora
wordt gesproken en de taal die in Armenië gesproken wordt. Mijn
Armeens is een verdwijnende taal.

Céline Butaye: Je komt in een zee van woorden terecht.
- Het is een zacht werk.
Garabedian: Het is ‘soothing’. Hoe zeg je dat in het Nederlands?
Butaye: Omarmend.

Butaye: Door de opstelling van de luidsprekers en door het voorleesritme ontstaat er een dialoog tussen de woorden. Je weet niet of het
om een echt gesprek gaat of niet. Er is iets dat je ontglipt.

Butaye: Het is een werk dat probeert een taal zo objectief mogelijk
vast te leggen, maar aan de andere kant maakt het voelbaar hoe ongrijpbaar en broos een taal kan zijn.
17 juli 2008

Garabedian: Mijmerend…
Butaye: Het past bij het geroezemoes dat je hoort in een museum.
Garabedian: Helder is het niet, maar uiteindelijk hoeft dat niet. De
bedoeling is onder meer dat de bezoekers van dit museum ineens ondergedompeld worden in een taal die ze niet begrijpen.
Butaye: Net zoals de luidsprekers ook een soort van hindernis vormen.
- Thomas Bernhard schreef dat hij in Spanje graag op een terrasje ging
zitten, omdat hij geen Spaans begreep. Zo kon hij zich inbeelden dat de
mensen om hem heen heel boeiende gesprekken voerden. Iets wat in
Oostenrijk niet mogelijk was.
Butaye: Als mensen een andere taal spreken heb je ook vaak het gevoel dat het over jou gaat.
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Over glazen tranen en grondig vergaan
Gesprek met Marlene Dumas
In beide tentoonstellingszalen van Zeno X loopt deze dagen de tentoonstelling ‘For Whom the Bell Tolls’ van Marlene Dumas. De titel verwijst
niet naar het boek van Hemingway, maar naar de LP met de soundtrack
van de gelijknamige film met Gary Cooper en Ingrid Bergman. Dumas
heeft de film niet gezien, maar houdt al jaren van de platenhoes met de
afbeelding van een huilende Ingrid Bergman. Precies één jaar geleden
verloor Marlene Dumas haar moeder. Voor deze tentoonstelling bracht
ze een thematisch coherente, maar vormelijk veelzijdige reeks schilderijen samen, die naar aanleiding van dit verlies gestalte geven aan het
voornaamste onderwerp van Dumas’ werk: dat liefde, dood en sex niet
in beelden gevat kunnen worden… en dan weer wel.
Het zwaartepunt van de tentoonstelling wordt gevormd door het
schilderij Einder, dat gebaseerd is op de begrafenis en waarin Dumas
eindelijk bloemen voor haar moeder schildert (die dat verschillende
keren had gevraagd). De bloemen drijven op een somptueus gelaagd
en teder nachtelijk blauw. De doodskist wijkt weg in een fluwelen,
blauwe nacht, die in andere schilderijen terugkeert in stevige, donkere
vlakken die een waterige factuur kracht bijzetten, of in de harde ogen
van het zelfportret, of in de zwarte klompjes van Waterproof Mascara,
of in een schilderij op basis van de pornofilm Blue Movie waarin Marilyn Monroe te zien was. In verschillende schilderijen tref je partijen
aan die heel dun zijn geschilderd en die ik nog niet eerder in haar
werk had gezien.
- (Wijzend naar het schilderij ‘Crying in Public’ dat is gebaseerd op een
foto van een huilende Marilyn Monroe.) Ik heb nog nooit eerder zo’n
grote, waterige partij in je schilderijen gezien. Hoe heb je die gemaakt?
Met vuil water, vermengd met white spirit?
Marlene Dumas: Ja. Ik maak mijn kwasten niet graag schoon en daarom dompel ik ze onder in water om het verdampen van de verf tegen
te gaan. En dat water gebruik ik soms. In dit schilderij krijg je daar127

door een tweedeling. Links heb je een strook met een illusionistisch
gedeelte, waarin ik bepaalde fotografische kenmerken en een zeker
volume tot stand breng, en rechts heb je dat grote, onbestemde vlak.
Zonder dat abstracte vlak zou het voor mij geen schilderij zijn. Een
schilderij is een voorwerp, geen afbeelding.
Ik heb schilderen nooit eerder met muziek of dans vergeleken,
maar als ik het schilderen van Crying in Public zou omschrijven als een
fysieke performance, los van alle thematiek, dan ging het schilderen
van het rechterdeel als ‘woehoe’, en hier was het zoiets als ‘brrrrrr’ en
hier ‘tititititi’ (Ze voert deze bewegingen voorovergebogen uit, omdat
het doek op de grond lag toen het werd gemaakt. U kan dit interview
bekijken op Youtube.)
Toen ik jong was wilde ik abstracte schilderijen maken, maar ik
kon geen specifieke, eigen vorm vinden. Ik wilde geen zoveelste
Jackson Pollock of Willem de Kooning worden. Uiteindelijk ben ik
dan teruggekeerd naar de menselijke figuur omdat die het mogelijk
maakte alsnog abstracte schilderijen te maken. Ik hou erg veel van het
werk van Clyfford Still: grote vlakken in één kleur met op de zijkant
een lijntje in een andere kleur.
- Bij jou is dat lijntje of vlekje vaak zwart, paars, donkerblauw, lichtblauw of roze.
Dumas: Ja, vroeger beschouwde ik mij als een expressionistisch schilder, tot ik ontdekte dat de impressionisten als eerste gewerkt hebben
met fel roze en lichtblauw. Eigenlijk ben ik ook een impressioniste!
(Lacht.) Maar als ik jou zou schilderen, heb ik natuurlijk lichtblauw
nodig voor je ogen. Dat wordt een mooi abstract schilderij! Net zoals ik van het geslacht van Margaux Hemingway toch maar een mooi
eenzaam heuveltje heb gemaakt! (Lacht.) In elk van mijn schilderijen
zit een spanning tussen de materialiteit en het illusionistische. Zodra
ik mijzelf dreig te verliezen in het fotografische of het illusionistische,
keer ik terug naar het gebaar. Het grote, met vies water gemaakte
vlak dat je hier aanwijst, is voor mijzelf geen nieuwe ontwikkeling,
maar het is inderdaad wel de eerste keer dat ik het zo gebruik in een
schilderij. Ik probeer schilderijen te maken die even zwierig, speels
en luchtig zijn als mijn tekeningen en mijn vroegere waterverfschilderijen. Ik probeer mij te laten leiden door wat er gebeurt als je bepaalde handelingen stelt… Ik heb deze Marilyn geschilderd voor een
128

tentoonstelling in de Verenigde Staten. Ik vond het een goed beeld
voor Amerika. Iedereen zit toch maar weer met dat land in het hoofd:
zullen ze eindelijk eens verstandig stemmen of gaan ze het weer verprutsen? Het schilderij is gebaseerd op de enige foto van een huilende Marilyn die ik kon vinden: ze huilt door haar scheiding van
Joe DiMaggio. De tentoonstelling bevat nog andere schilderijen die
gebaseerd zijn op beelden van huilende actrices, bijvoorbeeld Romy
Schneider en Ingrid Bergman, maar eigenlijk is dat toevallig. Wat mij
boeide is de grens tussen private en publieke emoties. Daarom heet
het schilderij ook Crying in Public. Om dezelfde reden heb ik ook dat
werkje gemaakt naar die foto van Man Ray van een vrouw die glazen
tranen huilt. Ik wilde geen pathetische tentoonstelling maken, maar
ik wilde ook niet voorbijgaan aan mijn eigen recente ervaringen. Het
is een tentoonstelling die gaat over vrouwen, moeders, dochters, dode
vrouwen, wenende vrouwen, stromende tranen en stromend water.
Maar het is ook een tentoonstelling over schilderen, over het schilderij
als voorwerp, en over de onmogelijkheid bepaalde zaken in beelden
te vatten.
(We staan voor het schilderij Infinity, dat een grote mond voorstelt.)
- Hoe heb je deze streepjes geschilderd? Met een fijn penseel, met een
heel grote kwast, met een kapotte kwast?
Dumas: (Lacht.) Neen, fijne penselen gebruik ik bijna nooit. Ik schilder wel vaak met ‘paper towels’, hoe heet het, met keukenrolpapier.
Ik kwispel of ik dep daar dan een beetje mee. Dit is duidelijk een
keukenrol-schilderij. (Lacht.) Het schilderij dat je daar ziet, heet Einder. Ik wilde graag iets doen met de begrafenis van mijn moeder. Dit
is een heel ander soort schilderij dan Crying in Public, dat ontstond
als een soort van dans. Einder kwam heel moeizaam tot stand. Het
bestaat uit heel veel lagen. Ik heb heel hard geprobeerd… Soms, als je
te hard probeert… Er zitten talloze schilderingen van graven en kisten
onder. Uiteindelijk heb ik besloten bloemen te schilderen en heb ik
mijn dochter Helena gevraagd of ze de eerste bloem wilde schilderen.
Ze nam een krijtje en tekende deze bloem… Toen moest ik nog een
kist schilderen, maar ik ben niet goed in perspectief. Daarom heb ik
mijn partner Jan Andriesse gevraagd of hij een lijn wilde schilderen.
Het is een nogal beverige lijn geworden…
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- Ik hou van de schijnbare nacht van het diepe, warme blauw…
Dumas: Hebben ze jou daarstraks al binnen gelaten? Had je dit schilderij al gezien?
- Neen.
Dumas: Je ziet het echt voor de eerste keer? (Stil.) Ik ben ook heel blij
met dat blauw…
- Een van de schilderijen heet ‘Hiroshima mon Amour’.
Dumas: Dat was een van mijn lievelingsfilms toen ik jong was. Ik hou
van de vermenging van politiek, liefde en kunst. Zo wilde ik ook schilderijen maken. (Loopt naar een ander schilderij.) Dit is een portret
van de Zuid-Afrikaanse, vrouwelijke dichter Elisabeth Eybers, die in
december 2007 overleed, drie maand na mijn moeder. In een brief van
mijn moeder vond ik een verwijzing terug naar de bundel Einder van
Elisabeth Eybers. Vroeger begreep ik niet wat het woord ‘einder’ betekende. Ik hield ook niet echt van de gedichten, ik ben ze pas op latere
leeftijd gaan waarderen… Hoe zou ik Elisabeth Eybers omschrijven?
In een prachtig gedicht heeft ze het erover dat mensen praten over de
hemel, maar zijzelf, schrijft ze, wil ‘grondig vergaan’. Toen ik dit portret schilderde, dacht ik aan Richard Avedons portret van zijn vader,
die aan kanker leed. Ik vind dat een van de mooiste portretten die ooit
zijn gemaakt, onder meer door de angst in zijn vaders ogen… Niemand kan eeuwig leven. (Draait zich zwierig om.) Tegenover dat bijna
karikaturale, getekende portret heb ik een werkje gehangen dat gebaseerd is op Man Rays foto van een vrouw met glazen tranen. Ik zou
nooit gedacht hebben dat ik mij op zo’n esthetisch werk zou kunnen
baseren voor een schilderij, maar toen dacht ik aan Picasso’s portret
van de huilende Dora Maar (het mooiste schilderij van een huilende
vrouw) en zag ik hoe ik de foto in een schilderij kon laten kantelen.
Eerst heb je de illusionistische, fotografische elementen. Dan is er de
Picasso-achtige neus. En dan heb je die rare kriebeltjes in de rechter
benedenhoek: dat ben ik. (Lacht.)
3 september 2008
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Uit de afstand het lichaam
Een gesprek met Marie-Françoise Plissart

Het Antwerpse fotomuseum toont momenteel een retrospectieve
tentoonstelling met werk van de fotografe en maakster van videofilms
Marie-Françoise Plissart. Ik zocht haar op in haar woning in het
Brusselse. De meeste muren in dit huis gaan volledig schuil achter
boekenkasten. Er hangen geen foto’s. Plissart toont mij de foto’s die
tentoongesteld zullen worden op haar computer. Ze zien er prachtig
uit. Vooral de vijf foto’s die ze overhield aan een jaar lang eenzaam
fotograferen in een steenkoolwasserij. (Het traag gulpende licht in het
midden van een architecturale vagina, gemaakt in het donker met een
lange belichtingstijd.) Maar ik schrijf niet graag over kunstwerken die
ik niet in levende lijve heb gezien. Daarom praten we hieronder enkel
over films, die ik wel heb gezien.
De eerste film die Plissart mij laat zien, zal niet getoond worden tijdens de retrospectieve. Het is de korte film Moscou-Vladivostock, die
bestaat uit een tiental scènes, die hoofdzakelijk gefilmd werden vanuit
de Transsiberische trein. De tweede scène toont een zo stabiel mogelijk beeld (vanop het perron gefilmd, uitzonderlijk zonder statief),
waarin we tientallen mensen uit een trein zien stappen. Ineens versnelt de beweging van deze mensen, die in alle richtingen door elkaar
lijken te lopen, zoals het laatste weglopende water in een badkuip met
veel gerucht lijkt te versnellen. Dan vertrekt de trein, die na enkele
seconden zo snel rijdt dat hij een bijna abstracte, bewegende achtergrond vormt.
Marie-Françoise Plissart: Ik hou erg veel van dit beeld.
- Het heeft dezelfde structuur als het middenpaneel van Ucello’s ‘Slag
bij San Romano’. Op de voorgrond zie je een ononderbroken stroom
mensen die het onderste deel van het beeld bijna volledig vullen, omdat
het om een uitsnede gaat, en op de achtergrond zie je een bijna abstract
geworden landschap.
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Plissart: De Slag bij San Romano is een prachtig schilderij. Ik heb er
eens drie uur lang naar gekeken in het Uffizi. Het lijkt alsof hij de
voorgrond gefotografeerd heeft met een 500 mm telelens en de achtergrond met een breedhoek. Op de grens tussen die twee vlakken
bevinden zich drie aandoenlijke pogingen versierde tulbanden op een
ruimtelijke manier weer te geven. Heel moeilijk.
In de film Fleuve Congo à Kinshasa, waarin we een 24 minuten durend,
ononderbroken beeld te zien krijgen dat wordt gefilmd van op een
traag varende boot, lijkt het alsof we voorbij een langgerekt theaterpodium varen, waarop drie of vier achter elkaar liggende coulissen tegen
verschillende snelheden voorbijschuiven. We ervaren een vreemde
mengeling van afstand en nabijheid. De film toont een dwarsdoorsnede van een samenleving. We ontmoeten gebouwen en in onbruik
geraakte schepen en haveninstallaties, mensen die rondhangen, elkaar
plagende pubers, vrouwen die de was doen, mannen die roerloos naast
elkaar zitten, een marktplein met honderden mensen. De film werd
voor het eerst getoond tijdens de architectuurbiënnale van Venetië
in 2004, waar Plissart, in samenwerking met Filip De Boeck en Koen
Van Synghel, een tentoonstelling maakte die de gouden leeuw won. Ik
merk op hoe vreemd het is zoveel mensen samen te zien, zonder dat
ze iets doen. Het is een beeld dat we in België nooit zien.
Plissart: Ik denk dat ik vooral daarmee bezig ben: de plaats die de
mensen innemen tegenover elkaar.

Plissart: Hebben ze dat echt geschreven? Misschien bedoelen ze dat
elke documentaire een constructie is, maar dat ligt toch voor de hand?
Ik begrijp niet wat dat met fictie te maken heeft. Natuurlijk is het belangrijk te beseffen dat je voortdurend iets kadreert. Maar daar gaat
het in de fotografie net om.
- De kader zit vaak in je foto’s of video’s vervat, soms in de vorm van
roosters.
Plissart: Sinds 2004 maak ik ook roosters met mijn foto’s, door ze
samen te plaatsen. Zo ben ik bezig met een groot project voor een
Brussels metrostation, waarvoor ik de hele wereld rondreis, omdat ik
foto’s wil maken van alle oceanen. Het zijn vierkante foto’s van 80 bij
80 cm, die in drie lagen boven elkaar gerangschikt worden in rasters.
Die rasters vind je ook al terug in mijn fotoroman uit 1983.
- Het fotoboek ‘Droit de regards’, uitgegeven door Les Éditions de minuit met een nawoord van Jacques Derrida… Je maakte dat boek met
de scenarist of schrijver Benoît Peeters, met wie je vaak hebt samengewerkt, onder meer voor je boek over Brussel, met foto’s die je vanop
torengebouwen hebt gemaakt…
Plissart: Ik was toen samen met Benoît Peeters.
- Het is een boek over vrouwen die samen geheime dingen doen. Hoe
kon je zo’n boek maken met je man?
Plissart: Die vraag is te persoonlijk.

Platoonsche fietstochten
- In de tekst op de uitnodiging voor je tentoonstelling in het fotomuseum luidt het dat je de grenzen van de traditionele fotografie probeert
te verleggen en dat je werk tegelijk een dialoog aangaat met de klassieke
genres. Mensen die zoiets schrijven denken dat de disciplines waarin ze
de wereld proberen te vatten werkelijk bestaande contreien zijn waar
je ’s zondags met je kinderen op Platoonsche wijze kan gaan fietsen. Er
staat ook te lezen dat voor jou de scheidingslijn tussen documentaire en
fictie niet zomaar vastligt. Wat zou de schrijver daarmee bedoelen?
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- Met foto’s van de goddellijke An Hauman.
Plissart: Ken je haar? Inderdaad, een goddelijke vrouw…
Behoedzame nabijheid
- Je noemt het een fotoroman bij gebrek aan een beter woord. Het is helemaal geen fotoroman, net zoals je films geen films zijn. Je werken zijn
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sporen die je plaats bepalen in de wereld, sporen die ons een idee geven
van de plek die je inneemt temidden van de anderen, van de dingen, van
de wereld. Je werk registreert de afstand tussen jou en de dingen, die de
vorm aanneemt van een behoedzame nabijheid.

van deze constructie op een meer verfijnde manier in beeld brengen.
Het lijkt alsof we dit bouwsel in al zijn driedimensionale kracht hebben gezien, terwijl de camera niet heeft bewogen. Ik feliciteer Plissart
met deze tour de force.

Plissart: Dat klopt. Elke foto of elk gefilmd beeld geeft een bepaalde
afstand ten opzichte van het onderwerp aan. Je positie in de wereld
blijkt uit de afstand die je neemt.

Plissart: Er zit één bewegend beeld in: het beeld waarin de camera
een zwevende plaat volgt. Maar je hebt gelijk. Ik had iemand gevraagd
te zorgen voor bewegende beelden, maar ik heb ze uiteindelijk niet
gebruikt. Ik heb er wel iets aan over gehouden: de cameraman in
kwestie vertelde mij dat hij een statief met één voet gebruikte om een
videocamera enkele centimeters boven de grond te laten zweven. En
dat heeft geleid tot het eindbeeld van Moscou-Vladiovostock, waar ik
heel blij mee ben.

Tour de force
In de film Fleuve Congo à Kinshasa blijf Plissart op de boot, bij haar
drijvende camera, beschermd door zwarte gidsen. Ze gaat de mensen
niet thuis opzoeken, in de verroeste boten of de schamel opgetrokken
huisjes. Ze blijft op een afstand. Maar in een andere versie van deze
film, die niet in het museum wordt getoond, worden deze beelden
afgewisseld met prangende beelden van trainende boksers, die door
hun wanhopige verbetenheid én elegantie dingen vertellen die we niet
kunnen zien. Hier doet Plissarts werk denken aan de prachtige videofilms van Michel François uit de vroege jaren negentig, waarin hij zich
als filmer vanuit ongewone standpunten in een stroperig tijdsverloop
stortte, waarin de eenvoudigste dingen (een blaffende hond, een van
bovenuit gefilmde, orgelspelende straatmuzikant) een beklijvende poëzie vrijgaven. Bij Plissart gaat het vaak om een beeldenstroom, die
dan plots een prachtig detail bevat: een mooi staande man, een meisje,
een indrukwekkende vrouw… Overal voelen we het lichaam, dat verborgen gaat, verdwijnt, ontsnapt, of heel even verschijnt. In de film
Moscou-Vladivostock eindigt een sequens met enkele door de zon geworpen lichtvlekken die oplichten op de gezichten van twee pratende
mannen, of om twee gordijntjes die een beeld kadreren tot ze, bij een
stilstand van de trein, heel even grappig schommelen.

(Aan het eind van deze film zien we een kantelend rupsvoertuigje in
een kartonnen doos, een kruipende soldaat uit de eerste golfoorlog
en een gehurkt meisje dat met haar pop speelt. Het is een mooi en
verboden beeld.)
17 september 2008

De meest ‘affe’ film die ik van Plissart heb gezien, toont beelden van de
renovatie van het atomium. Mooi en onverwacht aan deze film is dat
deze architecturale sculptuur niet in beeld gebracht wordt met bewegende camerabeelden, maar door een opeenvolging van asymmetrisch
gekadreerde, statische opnames, die de geweldige sculpturale impact
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De vaak witte strepen en lijnen
Over een tentoonstelling van Tina Gillen
In de Brusselse Crown Gallery is momenteel een tentoonstelling te zien
met nieuwe schilderijen van Tina Gillen. Het zijn schilderijen van uiteenlopend formaat, die met elkaar verwant zijn door hun vlakke behandeling; de grote, scherp afgelijnde vlakken die soms eindigen in een
schijnbaar onaffe aanzet; en de vaak witte strepen en lijnen. De schilderijen lijken op te doemen uit het donker.
De kleuren zijn particulier, ze verwijzen niet op een heldere manier
naar schilderijen van andere kunstenaars. De schilderijen ontroeren
mij niet, ze glippen door de mazen van mijn kijken. Ik vermoed dat
dit de bedoeling is. Ze hebben iets ijzigs onvatbaars en tegelijk een
geheimzinnigheid, die vaag doet denken aan het werk van Hopper.
De mens lijkt afwezig, tenzij in zijn constructies. De mens in het werk
van Tina Gillen is op reis en bericht over zijn verblijfplaats door middel van clichématige, maar tegelijk raadselachtige beelden op prentbriefkaarten. Soms menen we in de schilderijen de afgebeelde plekken te herkennen, maar misschien doen ze ons alleen maar denken
aan prentbriefkaarten. Het gaat hier ook niet om beelden, maar om
schilderijen: nieuwe texturen die op een verstorende manier herinneren aan beelden, waar ze eigenlijk een beetje de zot mee houden.
Het beeld staat uit zijn haak in een schilderij dat mooi ineenklikt. De
humor is bijna onzichtbaar, als een speling om iemands mond of een
glimlach die opglanst in iemands ogen.
- In deze schilderijen werk je vaak met wit als een beslissende toevoeging die het beeld laat kantelen in een schilderij door een picturale
ruimte te creëren (een vanuit realistisch oogpunt bekeken onmogelijke
diepte), bijvoorbeeld de twee witte schaduwen aan de onderzijde van de
zwarte schijf op het pingpongschilderij, die op een grappige manier een
ruimte suggereren, of in het ‘net’ op datzelfde schilderij, dat de zwarte
achtergrond meeneemt tot boven de pingpongtafel, waardoor het beeld
onmogelijk wordt.
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Tina Gillen: De witte toevoegingen zijn voor mij een cerebraal element. Ik ben niet iemand die volledig vanuit zijn buik schildert. Het
werk is altijd dubbel. Soms zijn de witte toevoegingen overblijfselen
van een grafisch element dat deel uitmaakte van het oorspronkelijke
beeld, bijvoorbeeld in het werk Dawn, waar de twee witte bogen overblijfselen zijn van een prentbriefkaart die onderaan twee detailfoto’s
met een afgeronde, witte boord bevatte. Ik heb de foto’s weggelaten,
maar de boorden bewaard. De zwarte schijf op het pingpongschilderij is afkomstig van een watermerk dat zich in het beeld bevond.
Tijdens het schilderen is dat watermerk een zwarte schijf geworden,
die ik daarna wat volume geef door er een witte onderkant aan toe te
voegen.

derij kan immers alleen maar ‘zijn’, omdat het afwijkt van een reguliere manier van voorstellen. Zonder het contrast met deze voorstelling
zou het onleesbaar zijn en zich niet aan ons kunnen voordoen als een
bijzonder vlechtwerk met een eigen picturale ruimte en geheel eigen,
zachte verschillen in de oppervlaktetextuur. Het werk doet zich voor
als de afbeelding van een huis in de nacht. Het onderste gedeelte van
het ‘huis’ bestaat echter uitsluitend uit ramen die zijn aangebracht op
de donkere achtergrond van het schilderij. Links wordt een zijgevel of
een derde dimensie gesuggereerd met opgeplakte tape, die nog sporen
draagt van rode en blauwe overschilderingen, omdat hij eerst gebruikt
werd voor het afboorden van andere vlakken. Oorspronkelijk wilde
Gillen nog een wit vlak toevoegen, maar de tape bleek voldoende.

- Het is gebruikelijk schilderijen af te werken met witte hooglichten,
maar bij jou krijgt het wit vaak een grafische of architecturale vorm…

Gillen: Als je zou merken dat het tape was, zou ik het niet doen. Maar
het is bijna onzichtbaar.

Gillen: De witte toevoegingen scheppen een vorm van afstand. Ik stap
even terug en bekijk het schilderij in zijn geheel.

- Je bent geëindigd met grappige, witte lijntjes die een oprit en boomkruinen aangeven…

- Je eindigt misschien ook met wit omdat je vaak vertrekt van zwart of
van donkere kleuren?

Gillen: Ik wilde nog een dimensie aan het schilderij toevoegen, maar
ik wilde geen groen gebruiken.

Gillen: Vaak begin ik een schilderij met zwarte gesso, dat klopt. Maar
het bovenste stuk van Dawn bestaat gewoon uit opeenvolgende witte
lagen. Zodra ik een nieuwe laag heb aangebracht verdun ik die met
een natte spons en veeg ik de overtollige verf weg met een hard penseel. Om het gewenste effect te bereiken moet ik precies inschatten
hoe snel de verf opdroogt… Ik schilder meestal met acryl. Omdat ik
vertrek van donkere ondergronden verkrijg ik nieuwe, schilderkunstige effecten als ik rood of geel gebruik, kleuren die normaal gezien
heel ‘plakkatief’, heel dekkend zijn, maar bovenop donkere kleuren
een soort van zwevende laag vormen die ik heel erg apprecieer. Ik hou
van het effect van over elkaar gelegde ‘layers’ en de minieme verschillen in dikte van verschillende vlakken.

Ineens maakt de kunstenaar een bijna onmerkbare beweging met de
rechterhand, die als een snelle vlinder lijkt te verifiëren of haar buik
nog op de juiste plaats zit.
‘Zo,’ zeg ik.
‘Twee meisjes,’ zegt ze.
En dan zwijgen we een beetje.
19 september 2008

We kijken samen naar het werk Red Bungalow. Ik zou de lezer kunnen
voorstellen naar dit schilderij te kijken alsof het niet iets ‘voorstelt’,
maar iets ‘is’, maar meteen besef ik dat dit niet mogelijk is. Het schil138
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Over zachte duivels
Gesprek met Elly Strik
Ik ben voor de tweede keer op bezoek in het ruime atelier. De kunstenaar is groot, groter dan ik. Ze spreekt met een zachte, maar besliste
stem, ze draagt het heel lange haar opgeknoopt, in een geheime wrong,
samengehouden door een oranje-goud-okerkleurig bandje. Ze draagt
donkere kleren, een lange broek. Overal hangen reeksen tekeningen,
die elk op een eigen manier gestalte geven aan een helder leesbare, maar
steeds andere vormen aannemende thematiek. Voor het eerst tref ik echter ook werken aan die deze thematiek schijnbaar achter zich hebben
gelaten. Tekeningen waarin de potloodstrepen een eigen wereld creëren,
die alleen in onze herinnering nog verbonden is met de oorspronkelijke
tekeningen van pauwenveren, haarwrongen of afgeknipte haren. Twee
tekeningen vullen zich met boogjes die lijken op afgeknipte, zich krommende haren… Prachtige tekeningen… Of de stromende lijnen bundelen zich en lijken een beeld op te roepen, dat er dan toch niet blijkt te
zijn…

Elly Strik, Diesen Mund darf mann küssen, xxx

Alle tekeningen hebben een eigen factuur. Soms hebben ze een onderlaag van lakverf die vermengd is met met een beetje olieverf. Soms
bestaat de onderlaag uit een volledige schildering, die door het reliëf
zichtbaar blijft doorheen de potloodlaag die eroverheen is gekomen.
Een tekening die het aangezicht van een aap voorstelt, is op het eind
besprenkeld met piepkleine witte vlekjes. Het centrum van het gezicht
van de aap lijkt daardoor weg te wijken. De tekening hangt voor een
hoek in de kamer, waardoor hij nog meer doet denken aan een verschijning. Een andere tekening, die vaag doet denken aan een hoofd
dat bedekt is met een kanten sluier, is vanuit de achterkant doorprikt met een speld. Rond de gaatjes wellen piepkleine witte randjes
op. Een derde tekening, die deel uit maakt van de reeks The Bride
Fertilised by herself, toont een hand die beschilderd is met Marokkaanse henna-versieringen. De vingers verdwijnen in een nacht van
potloodstrepen.
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Tekeningen die het beeld oproepen van spermatozoïden, pluimen,
golvende haren, schaamheuvels, vlekjes, gaatjes, schemeringen, nissen, verknipte haartjes, vagina’s, ogen, vagina’s met ogen, apen, apen
die bang zijn voor slangen, bruiden, vrouwen, haarknotten, vlechten,
handen, schelpen, verschijningen, dingen die opgeslokt worden en
opdoemende spoken.

silhouet op de achterkant van het blad, en blijf ik doorgaan tot dit
beeld ook aan de voorkant opdoemt, tot ik het doorheen de voorgrond zie opdoemen.

Als ik de kunstenaar vraag of ze als kind spoken zag, knikt ze. ‘Nu
nog,’ vervolgt ze. ‘‘s Nachts?’ vraag ik. ‘Altijd, overal,’ antwoordt ze,
‘maar ik heb er geen last meer van, ik kan het ook uitzetten.’ Ik vertel
over kunstenaars die mij verteld hebben dat ze als kind ’s nachts spoken zagen. Over Tuymans die bang was opgeslokt te worden door het
eivormige, zwarte oog van een geschilderde gans. Over Ernest Claes
die onder meer romanschrijver werd omdat hij als kind verhaaltjes
vertelde om spoken te bedaren en een klein spookje gerust te stellen. Over kunstenaars die al te aanwezige meubelstukken of decors
proberen weg te schilderen of te temmen, over kunstenaars die geen
meubels in hun huis verdragen, over mijn algemene indruk dat kunstenaars een minder stabiel of minder vanzelfsprekend beeld van de
werkelijkheid hebben dan de mensen die hen omringen. Kijkend naar
een paard, bijvoorbeeld, kunnen ze de geruststellende, herkenbare
gestalte ervan uit het oog verliezen en verstrikt raken in de meanders
van de vacht of de afwezigheid van een duidelijke omtreklijn, waardoor het paard overgaat in een achterliggende struik of schemering.
Andersom kunnen ze ook gestalten oproepen waar die niet behoren te
zijn. Soms komen zo tekeningen tot stand. Of soms kan je zo beelden
oproepen door niet-realistische elementen samen te voegen tot een
bevlogen textuur. ‘Ik heb mij altijd vragen gesteld rond het zogenaamde realisme in de kunst,’ vertelt Strik. ‘Hoe verder je gaat in het besef
dat je verbeelding beelden kan oproepen die even werkelijk lijken als
de beelden van de zogezegde werkelijkheid, hoe verder je komt in je
werk en in je persoonlijke leven. Het heeft te maken met heel goed kijken en heel goed luisteren. Al heb je wel een innerlijk rustpunt nodig
om dat te kunnen doen.’

Strik: Als ik die schelp maak, dan weet ik hoe die eruitziet: ik zie de
onderliggende vorm. Als ik een zelfportret maak, dan zie ik mijzelf
aan de overkant staan, als in een spiegel. En als ik het schilderij later
terugzie, hoef ik mij maar even te concentreren om mezelf opnieuw te
zien staan… Maar je hebt gelijk dat bij het werken op kleiner formaat
de handelingen de neiging hebben abstracter te worden, meer los te
komen van het beeld. Bij de grote schilderijen werk ik met de roller,
waarmee ik heel dunne lagen aanbreng die ik steeds dunner rol, zoals
een lap deeg.

Ely Strik: Zodra ik een lijn op een blad papier zet, begint het gevecht
om te zien wie de baas is. De tekening krijgt bestaansrecht en staat
tegenover mij. Soms begin ik met het schilderen van een beeld of een
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- Mooi, hoe je het beeld van een schelp oproept met enkele grappige
krulletjes op een gekleurde ondergrond.

- In deze tekening herken ik de krulletjes van een wollen muts die je
vroeger hebt geschilderd, maar de herkenbare vorm van de muts is verdwenen.
Strik: Ja, het is een soort van berg geworden, met landbouwpercelen die gescheiden worden door hagen… Alle maten zijn rekbaar. De
schaal is onduidelijk. Het kan een scheve muts zijn, maar ook een
berg, net zoals de beschilderde hand ook een landschap kan voorstellen. Elke tekening is een poging iets te laten verschijnen en dan weer
weg te drukken.
- Soms gebruik je een gom, zoals in het portret van Darwin.
Strik: Ja, ineens was ik het zat en moest er iets drastisch gebeuren. Op
dat moment was de tekening af.
- Ik hou van de drie tekeningen die je samen ‘Wake’ hebt genoemd. Ik
hou van de manier waarop de lijnen die oorspronkelijk veren of haren
voorstelden, autonome potloodtekeningen zijn geworden.
Strik: In het midden zie je een landschap, dat ook het profiel van de
drijvende Ophelia voorstelt. Links en rechts van haar bevinden zich
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een soort van wachters, die haar niet willen laten gaan. Ze kan niet
weg, maar ze is ook niet echt aanwezig.
- Soms doemt een silhouet op uit een vlek in een aangezicht, zoals hier,
waar we na een tijdje een vrouwensilhouet in ontdekken.
Elly Strik: In deze tekeningen wilde ik een verzoening tot stand brengen tussen Munch en Duchamp. Ik vind het boeiend te proberen die
twee visies, die twee houdingen samen te brengen… Heb je dit werk
al eens in het echt gezien? (Ze toont mij De man van smarten van James Ensor.) Het is een klein schilderij, zodat je het van dichtbij moet
bekijken. Als je die kop één keer hebt bekeken, vergeet je hem nooit
meer. Hij is als gesneden. Hij is duivels, en dan ineens wordt hij lief.
Vreemd hoe zoiets duivels ineens lief kan worden…
20 september 2008
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De broze, goddelijke jongen zelf
Over het werk van Berlinde De Bruyckere
Graag zou ik u hier vlekkeloos berichten over een solotentoonstelling
met werk van Berlinde De Bruyckere, die ik de voorbije week in New
York heb zien ontstaan, maar hardnekkige aarzelingen laten mijn gedachten stokken en dwingen mij hier in een ongemakkelijke gang.
Ik heb namelijk van nabij meegemaakt, nogmaals, hoe weerloos een
kunstenaar zich aan de wereld kan geven, en hoe aanmatigend, nonchalant en risicoloos, zoals de restaurantcriticus in de film Ratatouille
toegeeft, galeriehouders en critici hieraan voorbij kunnen gaan.
Er bestaan niet veel thema’s in de kunst, denk ik. Ik onderscheid
de dood, de liefde en het werk (de kunst). Veel gevoelens zijn er ook
niet te onderscheiden: angst, woede, verdriet, angst, woede, vernedering… En dan zijn er nog enkele affecten: verliefdheid, heimwee,
verlangen, jaloezie, spijt… Bestaan er nog meer thema’s in de kunst?
Afijn, veel zullen het er niet zijn. Daarom spreek ik met kunstenaars
zoveel mogelijk over de vorm van hun werk, en zwijg ik het liefst over
een zogenaamde ‘inhoud’ die op toverachtige wijze losgemaakt zou
kunnen worden van de vorm ervan (zoals je een banaan pelt, of een
insect ontdoet van zijn benige buitenkant, of een schildpad uit zijn
huis peutert).
Toch zijn er kunstenaars bij wie je onmogelijk over de vorm van
hun werk kan spreken zonder ook te spreken over hun pogingen iets
over de zwaarte van ons bestaan te zeggen. Berlinde De Bruyckere is
zo’n kunstenaar. Haar werk is als een getuigenis. Een doorleven van
de dingen. Een oproepen en overwinnen van de dingen. Een zichtbaar
maken van het onzichtbare, het zwaar maken van de gedachte, het dik
maken van de angst en de sympathie, het zacht maken van de woede,
het slijmerig maken van het verlangen en het verdriet, het hard maken
van het altijd aan de hopeloze buitenkant van de dingen staan. En niet
alleen daarom is De Bruyckere een uitzonderlijk kunstenaar. Ook omdat ze als mens, als vrouw, op een uitzonderlijke manier zacht blijft,
aanwezig, gehecht, oprecht, menselijk, aandachtig en op een zachte,
volhardende manier moedig. Heel weinig bekende kunstenaars heb ik
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ontmoet die niet genadeloos egocentrisch zijn (die kunnen onthouden
dat anderen ook iets voelen en die met hun werk iets anders proberen
te doen dan de eigen iele aanwezigheid opstijven en tot obstakel maken). Ecce homo. Hier staat een vrouw. En ze maakt prachtig, moedig
werk.
Oude beelden
Weinig gevoelens bestaan er, zeg ik altijd, en weinig ideeën (die eigenlijk uitgediende beelden zijn), maar is dat een voldoende reden om
nooit naar die gevoelens en ideeën te kijken? Hier hebben we dus te
maken met een bijzonder kunstenaar, die ook nog een bijzonder mens
is. De beelden die ze maakt raken ons. Zelfs wanneer ze, zoals de
laatste jaren het geval is, op een radicale manier terugkeren naar oude
manieren en de voorspelbare paden van de hedendaagse kunstwereld
lijken te verlaten. Als we een jeugdherinnering van Breton mogen geloven, dan schilderde Gustave Moreau Bijbelse en klassieke heldinnen
om telkens weer dezelfde vrouw te kunnen schilderen, omhangen met
dezelfde juwelen, en voorzien van dezelfde ogen en dezelfde mond.
Misschien grijpt Berlinde De Bruyckere terug naar oude manieren
(onderwerpen en thema’s) om een zelfde concrete vrouw aan ons te
tonen, zoals ze in het leven staat als een klodder gestolde olie, een
rookkolom die soms een spookgestalte aanneemt, een pas ontloken
bloem of een knoestige tak, een traag veranderen en stromen, een
versteende machteloosheid, een wijkend landschap, een ondergaan in
gedachten en dromen en angsten, een wars standhouden, een naar
adem happen, een eindeloos voortstappen, een waken, een wakker
zijn, een wacht houden.

vertelt ze dat ze van haar vijfde tot haar veertiende in een internaat
woonde, waar ze zichzelf leerde tekenen, bladerend door Artis-Historia-boeken die een klant van haar ouders voor de familie had volgeplakt met afbeeldingen van klassieke schilderijen van onder meer
Lucas Cranach de Oudere.
Hoe mooier en droeviger nog het beeld van deze piepjonge vrouw,
wiens heimwee vermengd raakte met dromerijen over oude schilderijen, waarvan de gruwelijke taferelen zich verstrengelden met de
beelden van het dode, koude vlees dat zo dicht bij de handen van
haar ouders mocht wonen en de aandacht van die mensen dermate
opslorpte, dat hun dochter elders moest worden opgevoed… En toen
ik haar vroeg naar haar mooiste schoonheidservaring, beschreef ze het
binnentreden van een klooster in Frankrijk, waar de weldadige kilte
haar ontroerde, zonder haar op een bewuste manier terug te voeren
naar de koele slagerij en de koele gangen van het klooster waarin ze is
opgegroeid.
Dubbel

In het interview Sokkels voor de nacht vertelt Berlinde De Bruyckere
dat haar ouders een slagerij dreven en dat ze vaak mannen met bebloede, witte kielen halve runderen naar binnen heeft zien dragen. In
dat licht leek haar huidige werk op een poging tot het bedwingen van
gruwelijke beelden uit haar jeugd door een soort van schoonheid te
ontdekken in hun volume en in hun textuur, die zich als een bloem
opende in een fontein van kleuren en lichteffecten. Maar in een gesprek dat ik een paar maanden nadien met haar had als onderdeel
van een Canvas-documentaire (in dit boek gepubliceerd op p. 111),

Dit gezegd zijnde, heeft het weinig zin langer te verwijlen bij de ervaringen en beelden die mogelijk aan de grondslag liggen van dit uitzonderlijke werk. Laten we onze aandacht richten op de vormen waarin
het gestalte heeft gekregen en van waaruit het zich gaandeweg op een
bijna autonome manier is gaan ontwikkelen. Zoals vaak in ontroerende
kunstwerken, bevatten de sculpturen tegenstellingen, die hen tot leven brengen in een eeuwig pendelende dubbelzinnigheid. De dekens
zijn warm, maar ze roepen een gevoel van verstikking op. Ze liggen in
oude, aan kloosters en musea herinnerende kasten met koele, antieke
ruiten. Achter deze ruiten zien we wassen beelden die doen denken
aan bomen en dikke, kromme takken, die zich hurkend, schuilend
en leunend staande houden in vreemde, schotse slagorde. De door
opwarming gesmolten, maar intussen koel en stijf geworden wassen
afgietsels wikkelen zich als grote vellen rond verroeste, metalen palen.
De figuren lijken menselijk en onmenselijk. Ze worden vlees, of preparaat, of schilderkunstige sculptuur. Elke sculptuur roept heel sterk het
gevoel op van een trotse, zij het soms moegestreden enkeling, waarvan
het gezicht echter nooit te zien is.
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De gezichten zijn nooit te zien, omdat De Bruyckere wil beletten
dat de toeschouwer alleen naar het gezicht van de sculptuur kijkt.
Daarom zijn haar figuren overdekt met dekens, gaan hun gezichten
schuil achter hun haar of hebben ze gewoon geen hoofd, waardoor tal
van sculpturen aan de schouders overgaan in gaten, die naar de donkere, holle binnenkant van de sculptuur voeren. De overgang tussen
binnen- en buitenkant is geleidelijk, onmeetbaar, duister. De recente
sculpturen zijn niet opgebouwd door toevoeging van materiaal aan
een kern of door verwijdering van materiaal van een groter volume.
Ze bestaan uit dikke, wassen lappen die met penselen, laag voor laag,
ingeschilderd worden in siliconen mallen. Elke laag is transparant en
anders gekleurd. Het uiteindelijke uitzicht van de sculptuur is onvoorspelbaar. Als de afgietsels uit de mal worden genomen, zijn ze nog
buigbaar, en worden ze op een niet-realistische manier gebruikt door
ze een nieuwe vorm te geven, die als een cocon wordt opgehangen aan
een metalen kapstok, die verankerd zit in een onzichtbaar verstevigde
en verzwaarde sokkel. De ruimte tussen de metalen kapstok en het
wassen omhulsel wordt opgevuld met kobaltvezels en epoxy.
Grijze gedachte
En zo sta ik hier in New York tegenover de monumentale sculptuur
Behind Sadness: boven een topzware, als een dakgebinte gebouwde,
in motorolie gedrenkte werktafel, hangt een drie meter hoge, grijze
sculptuur, die is samengesteld uit drie grote afgietsels (twee voor de
bolle achterkant en één voor de holle voorkant). Het is een onrealistische vorm, die realistische elementen bevat. Drie uitsteeksels, die
doen denken aan de aanzet van poten, roepen het beeld op van een
opgehangen dier. Als de ribben van een kubus, naast deze zware werkbank, staan vier gerecycleerde, gegalvaniseerde schoren met op vier
meter hoogte twee dwarsverbindingen. Aan een van deze verbindingen hangt, bevestigd met dunne touwen, het wassen gedeelte van de
sculptuur. Het eerste wat de toeschouwer ziet bij het betreden van de
tentoonstellingsruimte, is een langwerpige, bolle vorm, die onderaan
uitloopt in een soort klomp die nauwelijks op de werkbank rust. Wie
rond de sculptuur loopt, herkent aan de andere, holle zijde de geribde
tekening van een runderkwartier. Aan deze zijde verrijst de sculptuur
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als een nachtmerrie-achtig spook, als een prachtig beeld dat we ons
menen te herinneren van oude schilderijen, alsof het al eeuwenlang in
ons geheugen gebrand staat. Als een grijze gedachte die we heel even
vergeten waren.
Links achter deze sculptuur bevindt zich een piëta: een mannelijke
figuur die van de sokkel lijkt te glijden, lijkt een andere figuur omhoog
te houden, zonder armen, balancerend op zijn borst. Wat een beeld!
Hier zien we niet de moeder gods treuren om haar doodgestorven
zoon, maar de broze, goddelijke jongen zelf die een andere jongen, die
hij zelf is, zachtjes in de eeuwige nacht laat glijden.
(Alleen in de Flemalle-panelen van Robert Campin zag ik een beeld
dat hierop leek: hierin houdt de gebaarde vader, die God is, en die
zichzelf in de werkelijkheid heeft gescheurd om ons te leren hoe we
moeten sterven, een vrouwelijke jongeman, die hij zelf is, bij een oksel
en een schouder omhoog, met oneindige, onzichtbare kracht, waarbij
de gestorven jongen, die God is, met gekantelde rechtervoet van de
sokkel glijdt.)

De Bruyckere deze tentoonstellingsruimte voor het eerst bezocht. Na
een bezoek aan het Metropolitan Museum, waar ze een hangertje zag
dat aan één zijde een liefdespaar voorstelde en aan de andere zijde een
geraamte, besloot ze speciaal voor deze galerie een tentoonstelling te
maken die zowel eros als thanatos aanwezig zou maken. Is ze hierin
geslaagd? Herkennen we de thema’s? Ik weet het niet. Maar wat mij
boeit in de Letsel-sculpturen is dat ze op een onvoorspelbare manier
zijn ontstaan uit het gebruik van afgietsels van geschoren paardenlichamen voor het samenstellen van de meer dan levensgrote Schmerzensmannen. Door deze verwisseling van schaal werd het materiaal
abstracter gebruikt en leidde het tot deze minder figuratieve werken.
Uiteindelijk bestaat de wezenlijke bijdrage van deze werken misschien
niet in het thema dat ze willen belichamen, maar in de specifieke manier waarop ze dit doen. En dan weer niet. Als iets dat minstens twee
dingen tegelijk is. Als een medaillon met tal van kanten. Tuimelend en
flikkerend.
12 oktober 2008

In een belendende ruimte, die zichtbaar is vanop de straat, staan twee
figuren die voorovergebogen schijnen over te gaan in dikke takkenbossen. Langzaam veranderen ze in bomen, groeien ze naar de grond.
Een van de figuren staat zodanig licht op de tippen van de voeten dat
het lijkt alsof hij neergelaten wordt uit de hoogte. Hij lijkt te zweven,
opgetild door het eigen boom-worden.
In de laatste ruimte, tenslotte, vinden we twee ‘hartvormige’, abstracte sculpturen, die met singels aan een stalen, met panelen half dicht
gemaakt staketsel hangen. Het metalen staketsel herhaalt zich in de
draagstructuur van het dakgebinte van de galerie, dat op metalen liggers rust. De opengelaten vlakken in het staketsel weerspiegelen een
vide in het plafond. De werken heetten Letsel: het zijn overblijfselen
van een wonde, het verhaal achter de wonde, een uit zichzelf groeiende vorm die ons kan innemen of overwoekeren. Het zijn de allerlaatste sculpturen die Berlinde De Bruyckere heeft gemaakt.
En hier zou ik willen terugkeren naar mijn opmerkingen over vorm en
inhoud in het begin van deze tekst. Twee jaar geleden heeft Berlinde
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In het teken van het maanlicht
Over een tentoonstelling van Ann Veronica Janssens

Op dit ogenblik zijn er twee gelijktijdige solotentoonstellingen met
werk van Ann Veronica Janssens te zien: bij Micheline Szwajcer in Antwerpen en bij Esther Schipper in Berlijn.
In Berlijn toont ze een verrijkte variant van het Cabinet dat ze in 2004
creëerde voor de tentoonstelling One by One in het Herman Teirlinckhuis in Beersel. Nadien toonde ze het bij Micheline Szwajcer en
uiteindelijk werd het aangekocht door een Franse instelling. Het gaat
om een twaalftal proefopstellingen die zijn overgebleven van het voorbereidende werk voor grotere ingrepen. Samen vormen ze een feeëriek
laboratorium dat een blik biedt op de bezigheden van deze onafgebroken studerende kunstenares die, vertrekkend van oude of nieuwe
wetenschappelijke of technologische bevindingen, een geheel eigen,
alsmaar uitbreidende tuin van beelden en ervaringen uitbouwt.

Ann Veronica Janssens in Wiels, augustus 2009

De tentoonstelling in Antwerpen bestrijkt twee zalen. In de eerste zaal
vinden we zeven projecties, vier monitoren met beelden en één lichtsculptuur. In de tweede zaal vinden we drie sculpturen.
Het eerste werk heet Cocktail-sculptuur. Het is een magisch spiegelaquarium van 70 x 70 x 70 cm, waarin een 10 cm brede laag paraffine-olie op een 40 cm brede laag water drijft.
‘Het gaat om de kleurbreking,’ vertelt Janssens, ‘als je hier komt
staan dan zie je dat het licht dat wordt opgevangen door de olie minder groen is.’
De tweede sculptuur heet Tropical Moonlight: een met wit bladgoud beklede golfplaat die als luxueus afdakje in de ruimte zweeft.
‘De tentoonstelling staat in het teken van het maanlicht,’ zegt Janssens.
De derde sculptuur is een brede, stalen staaf die aan één zijde gepolijst is en als een opbollende, schijnbaar vloeibare spiegel van kwikzilver opglanst en beelden reflecteert.
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Voor de eerste zaal verzamelde Janssens een aantal films die ze de
voorbije jaren en maanden maakte. De toeschouwer betreedt een verduisterde ruimte waarvan de vloer bezaaid is met tientallen kabels
die gaandeweg werden aangevoerd om de installatie mogelijk te maken. De opstelling is functioneel, zonder poespas, maar donker. Op
de beelden herkennen we het drie eeuwen oude observatorium Jantar
Mantar in het Indische Jaipur; de kleine en de grote zonne-oven in
het Franse dorpje Odeillo; een in Turkije gefilmde zonsverduistering,
opnames in duizendsten van een seconde van aanfloepende lampen;
enzovoort. Samen nodigen de beelden ons uit op de vloer te gaan liggen of zitten en ons te laten betoveren door hun traag verglijdende
grijswaarden. Beelden die je op de monitoren ziet, worden in lichtjes
gewijzigde vorm geprojecteerd op de muur. Op een monitor zien we
videobeelden van de kleine zonne-oven, de geprojecteerde beelden
van dezelfde oven werden gemaakt met een super-8 camera.
Kosmische sneeuw
Ann Veronica Janssens leidt mij rond. Soms toont ze iets. Het zwakke
schijnsel van Jupiter, bijvoorbeeld, boven de nauwelijks zichtbare,
ronde boord van een reusachtige zonnewijzer.
‘Ik hoop dat je er geen interview van maakt,’ zegt ze. ‘Ik heb liever
dat je zelf iets vertelt.’
‘Ik ga schrijven dat je werk zowel duister als lichtvoetig is, beklemmend en bevrijdend en vooral zeer serieus en grappig tegelijk,’ zeg
ik.
Ze lacht. ‘Vooral dat super-8 filmpje van de kleine zonne-oven,’
vertelt ze, ‘gefilmd tijdens een sneeuwbui…’
‘Met een bevende camera,’ voeg ik eraan toe. En dan kijken we
een beetje naar het ruisbeeld op een van de monitoren, dat ze Neige
cosmique heeft genoemd.
‘Ruis is de vertaling in een beeld van wat een televisie opvangt zonder antenne,’ glimlacht ze…
Een grote projectie toont een zonsondergang en intredende schemering, gefilmd met een camera die opkijkt naar een van de monumentale meettoestellen van Jantar Mantar.
‘Normaal gezien zou je hier de Poolster moeten zien verschijnen,’
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vertelt ze, ‘de ster die oriëntatie mogelijk maakt. Maar door het licht
van de stad zie je er niks van… Het is een beetje zoals de groene
straal die je schijnt te kunnen zien net nadat de zon is ondergegaan,’
vervolgt ze. ‘Soms denk je dat je die streep hebt gezien, maar je weet
nooit of het geen inbeelding was.’
‘Sommige gebouwen en meettoestellen lijken in jouw filmbeelden
op maquettes,’ merk ik op.
‘Dat klopt. Voor mij gaan deze films over architectuur,’ antwoordt
ze, ‘en over de manier waarop architectuur sculpturaal kan worden.
Ongelooflijk toch, hoe modern de bouwsels van Jantar Mantar aandoen… In deze film, bijvoorbeeld, zie je twee meettoestellen die bestaan uit zwevende, witmarmeren koepels met uitgespaarde gedeelten. De koepels zijn complementair. Waar in de ene koepel marmer
zit, ontbreekt het marmer bij de andere. Op het marmer zijn sterrenkaarten aangebracht, die aan de hand van slagschaduwen van kleine
uitsteeksels, voorwerpen in de hemel benoemen. Om te voorkomen
dat je te lang moet wachten zijn er twee meettoestellen, die elkaar
aanvullen.’
‘Op de monitor zien we de echte zonsverduistering,’ zeg ik, ‘maar
het geprojecteerde beeld toont een ingekleurde versie. Waarom?’
‘Omwille van de picturaliteit,’ antwoordt ze, ‘ik probeer het bestaande beeld een extra dimensie te geven.’
‘Wat zou je daarmee bedoelen?’ vraag ik.
‘Pour le plaisir de la couleur,’ voegt ze er dan glimlachend aan toe.
En dan blijven we nog een tijdje samen kijken, liggend tussen de
kabels, terwijl Maurice schaduwspelletjes uitvindt… (Als we de galerie verlaten, hangt de zon als een zilveren schijf in een stoffige, mistige
hemel.)
30 oktober 2008
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Bezocht door kwetsuren
Over een tentoonstelling van Herman Van Ingelgem
Bourgondisch, schalks, rondborstig, knullig, goor, gortig, verfijnd, lichtvoetig, grappig: zo zou ik het werk van Herman Van Ingelgem willen omschrijven. De vorm heeft iets kroms, iets misplaatsts, iets zelfgemaakts.
Het werk doet denken aan sommige minimale ruimtelijke ingrepen van
andere kunstenaars, maar het dankt een specifiek vorm en toon aan een
fijnzinnig burleske onhandigheid, die verwant is aan de eerlijkheid en
de hoogmoed van de doe-het-zelver.
We bezoeken samen een groepstentoonstelling in het Cultuurcentrum
in Mechelen en Van Ingelgem leidt mij met grote precisie rond. Hij
wijst mij op een wereldbol die Joëlle Tuerlinckx in Frankrijk in een
schooltje heeft gevonden en geleend: op de plaats van Frankrijk is
een wit etiket aangebracht met daarover een kruis. Het werk biedt
een mooi beeld van wat Van Ingelgem zelf doet: verborgen dingen
blootleggen, dingen schijnbaar tonen, achterkanten vieren, namaakvoorkanten maken.
De kunstenaar vertelt mij dat hij vroeger in de standenbouw en de decorbouw werkte en dat hij onder meer reusachtige achtergrondschilderijen schilderde voor de shows van Helmut Lotti: uitvergrote versies van de CD-hoezen, 30 bij 15 meter. Ik vertel hem dat de schilder
Walter Swennen vaak met bewondering en ongeloof spreekt over die
formidabele mannen die met verfrollen met heel lange stelen op de
vloer liggende schilderijen maken die ze eigenlijk niet kunnen zien.
‘Misschien weet hij niet dat we in het midden van het doek een stelling plaatsen om ernaar te kijken,’ vertelt Van Ingelgem. ‘De doeken
liggen op de grond om druipers te vermijden. En de stelen zijn zo
lang om je niet te moeten bukken… Eerst verdeel je het schilderij in
verschillende vlakken en dan trek je de contouren en de hoofdlijnen
van de compositie. Dat doe je met filé’s’. Dat zijn penselen die heel
veel verf kunnen opnemen zodat je er lange en rechte lijnen mee kan
trekken.’
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Ik herinner mij een werk van Herman Van Ingelgem dat ik vorig jaar
zag in het S.M.A.K. Wie de tentoonstellingsruimte betrad, zag een
muur van wit cellenbeton waar iets kleins voor fladderde, als een vogeltje. Aan de andere zijde van de muur zag je een ventilator waarvan
de schoepen zich schijnbaar een weg door de muur gesneden hadden.
‘Het werk is een visitatie,’ vertelt de kunstenaar. ‘Een goed werk bezoekt je, zoals Maria bezocht is. Eigenlijk zou ik elk werk The Visitor
willen noemen.’
De tentoonstelling
Voor zijn recente, derde individuele tentoonstelling in de Mechelse
galerie Transit, heeft Van Ingelgem door het toevoegen van enkele
wanden een nieuwe galerieruimte gecreëerd, die zich voordoet als een
uit vier opeenvolgende vertrekken bestaande, nogal nauwe ruimte.
De vertrekken worden gescheiden door muren waarin zich deuropeningen bevinden.
De nieuw gemaakte deuropeningen staan niet op dezelfde as, waardoor
de ruimte iets klungeligs krijgt, iets onbedachts, iets zwervends, zoals
na elkaar opgetrokken bijgebouwen soms het grillige grondplan volgen van vroegere kippenhokken, terrassen of veranda’s met hun eigen
drempels, deuren, muurtjes en ramen die gebaseerd waren op oude
gewoonten en gebruiken. Aan de rechterzijde, in de tweede ruimte,
werd in deze gipsen doos een venstervormige opening gemaakt die de
onderliggende houten structuur en een dampscherm blootlegt. Eigenlijk werd er precies één gipsplaat weggenomen. Op het dampscherm
kleven verstevigingsringen, die tonen waar het vroegere ophangen van
de kunstwerken gaatjes heeft gemaakt. ‘Het zijn verborgen wondjes,’
vertelt van Ingelgem, ‘die een verborgen geschiedenis van de galerie
vertellen.’

weinig nieuws of althans niets dat mij ontroert of aan het denken zet.
De ingrepen doen teveel denken aan bestaande kunstwerken of praktijken en lijken daar niet alleen weinig aan toe te voegen, ze lijken ook
minder goed gemaakt te zijn. Maar juist daarin schuilt het radicaal
poëtische en het ontroerende van het werk van deze kunstenaar.
‘Eigenlijk maak ik dingen die er uitzien als kunstwerken,’ vertelt de
kunstenaar. ‘Dingen die schijnbaar aansluiting zoeken bij het heersende artistieke discours, maar doordat ze nogal amateuristisch gemaakt
zijn en hun mechanisme laten zien, wenden ze zich deels af van het
discours, ze keren het de rug toe en leveren mompelend commentaar.’
In bepaalde werken wordt dit helder, zodat de toeschouwer de andere
werken in de tentoonstelling makkelijker kan lezen. Zo is het meest
opvallende werk in deze tentoonstelling een waterleiding die dertig
centimeter boven de vloer dwars door de ruimte loopt, waardoor de
toeschouwer er overheen moet stappen. ‘Ongeveer’ in het midden
van deze pseudo-waterleiding bevindt zich een koppeling. Daaronder
staat een wit, plastic bekertje dat het water opvangt dat uit de lekke
koppeling drupt.
‘Hoe vul je de sculptuur bij als ze is leeg gedruppeld?’ vraag ik. ‘Hier
staat een fles met een regelbaar kraantje,’ toont de kunstenaar. Hij
opent een kabinet dat deel uitmaakt van de installatie, maar er uitziet
als een ingebouwd kastje zoals je ze in elk huis vindt: ze zijn om functionele redenen vereist, maar ze worden zoveel mogelijk gecamoufleerd
en vrijwel nooit open gemaakt… ‘Het bekertje moet verschillende
keren per dag geleegd worden, zodat de galeriehouder gestalte kan
geven aan zijn betrokkenheid bij het werk.’

Aan de linkerzijde bevindt zich op de wand een soort van namaaklichtbak, die bestaat uit een houten lijst waar een mat plastic zeil over
werd gespannen. Achter deze toevoeging gaat een echt venster schuil,
zodat de huid van deze sculptuur aan het gloeien gebracht wordt door
het wisselende zonlicht. Bij een eerste aanblik biedt deze opstelling

Deze sculptuur is verhelderend voor het werk van Van Ingelgem, omdat ze toont hoe hij zoekt naar het kromme: de kaduke koppeling, die
zich in het midden van de zachtjes geknakte, doorbuigende leiding
bevindt, werkt als een monsterlijke uitvergroting van de onhandige
textuur die elke ingreep een nauwelijks zichtbare, eigen glans geeft.
Tegelijk gaat het niet om echte onhandigheid, maar om een verfijnde
maskerade: ‘Het water lekt uit een piepklein gaatje dat ik naast de
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koppeling heb geboord,’ vertelt de kunstenaar, ‘want het was heel
moeilijk de koppeling op een natuurlijke manier te doen lekken. Een
opzettelijk lek laat zich niet maken…’ En dan: ‘Eerst zat het gaatje op
de verkeerde plaats, maar ik heb het naadloos kunnen sluiten met een
lucifer, die door zijn zwelling het gaatje dicht knelt.’
‘Normaal gezien heeft de tentoonstellingsruimte van deze galerie de
vorm van een lange smalle gang met aan één zijde een muur en aan de
andere zijde vensters,’ vervolgt hij. ‘Het gevolg is dat je de tentoonstellingen zijwaarts lopend bekijkt. Ik wilde dat eens veranderen. De vier
kamers die zo zijn ontstaan fungeren als sokkels voor mijn werk.’
In een hoek van de ruimte ligt een stuk verfrommeld douchegordijn
met opgedrukte vogeltjes. Sommige van deze vogeltjes zijn snel uitgeknipt (met stukjes omliggend, transparant gordijn) en op de muur
geprikt.
Elders is een maquette van gipsplaat te zien (70 x 50 x 50 cm), waarin
zich vreemde staaltjes bevinden die incongruente, achtergelaten voorwerpen in een soort van leegstaande winkelruimte lijken voor te stellen: een bruin vichy-motief, geel plastic, een stukje fineer, groene stof,
een fragment van een grijze plastic kattenbak, een lapje lichtblauw
textiel met witte stiksels, etc. De maquette is niet geschilderd.
‘De buitenkant van de maquette bestaat uit een materiaal dat normaal
gezien schuilgaat achter een laag verf,’ vertelt Van Ingelgem. ‘Eigenlijk
is het een soort van onafgewerkte binnenkant. In elk Vlaams huis vind
je wel een stukje gipsplaat dat nog niet is geschilderd. Ziedaar de ware
gedaante van onze architectuur… In mijn werk probeer ik die geest
te vatten door mijn sculpturen provisorisch en doe-het-zelf-achtig te
benaderen. Dat zie je ook in de foto’s die ik vandaag tentoonstel.’

beeld met welslagen weerstand biedt aan de zuiverende werking van
een zuigende, filterende machine en de gedreven neuroticus die hem
bedient.
Ongemakkelijke spookbeelden en de achterkant van het decor
Als pendant van de venstervormige opening in de wand van gipsplaat,
vind je twee foto’s van vensters, waarin vitrages en weerspiegelingen
samen een onontwarbaar beeld vormen, doordat de foto’s schuin gemaakt worden (en de fotograaf onzichtbaar is) en pas achteraf met
een computer recht getrokken worden. Het resultaat is een ongemakkelijk spookbeeld, waarin een groezelig aandoend, maar onzichtbaar
spoor van de maker achterblijft.
‘Het zijn foto’s van voormalige winkelruimtes die werden omgebouwd
tot woonkamers,’ vertelt Van Ingelgem, ‘waarbij de ramen op een geïmproviseerde manier afgeschermd werden. De bedoeling is te beletten dat je naar binnen kan kijken, waardoor je uitstalramen krijgt
waarin vooral spiegelbeelden te zien zijn. Ik hou van dat soort omkeringen: zo’n raam is ontworpen om de blik aan te trekken, maar dan
wordt het afgeschermd om ongewenste blikken af te weren en de binnenruimte te beschermen. Zo krijgen we een vorm van achterkant te
zien. De achterkant van het decor waarbinnen de intimiteit zich dient
af te spelen. Ik toon in mijn werk vaak de achterzijde van de dingen.’

In het laatste kamertje van de tentoonstelling wordt een groezelige
film geprojecteerd, een soort van horrorfilm die is samengesteld uit
fragmenten van een demonstratiefilm over een stofzuiger. De beelden werden gefilmd op een televisiescherm. Opnieuw betreden we
de wereld van het beduimelde, die dankzij de grove korrel van het

‘Een voorbeeld hiervan is de reconstructie van een hotelkamer in De
fabriek in Eindhoven, waar je rond kon wandelen. Ik had in Transit al
eens een hotelkamer gemaakt die volledig bekleed was met grijs, kamerbreed tapijt en die uitzicht bood op een poster die een zonsondergang voorstelde, maar de kamer in Eindhoven was heel schraal, heel
afgepeld. Ze was opgetrokken uit muurtjes van spaanderplaat met
steuntjes aan de achterzijde. Sommige delen van deze muurtjes waren
geschilderd, andere waren vergeten. Ik heb in hotelkamers altijd een
filmisch gevoel. Het lijkt alsof je elk moment kan opgebeld worden
door iemand die je nog niet kent, waarna de film zich zal ontrollen.
Je voelt jezelf een acteur, een lichaam dat verschillende persoonlijkheden kan aannemen, een personage wiens doen en laten – het script
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– door iemand anders bepaald wordt. Waarschijnlijk komt dit door
de anonimiteit van de omgeving en door de inwisselbaarheid van de
gebeurtenissen: de regelmaat en het ritueel van ontvangst aan de balie,
het wachten in de lobby, het ontbijt tussen 7 en 10, hetzelfde geluid
van de televisie in de kamer naast de jouwe terwijl je zelf kijkt, de symmetrische architectuur… Die dingen zorgen ervoor dat je identiteit
of je persoonlijkheid inwisselbaar lijkt te worden. In een hotelkamer
ben je eventjes losgerukt uit je particuliere leven. De situatie opent de
mogelijkheid om iemand anders te zijn. Daarom zijn er in mijn installatie ook trapjes die je helpen het bed te beklimmen als een podium…
Je betreedt de kamer via de douchecabine. Het douchegordijn leidt
je naar een andere werkelijkheid. Er waren geen echte sanitaire voorzieningen, maar wel gaten voor de afvoer. Boven het bed bevond zich
een muurschildering die de illusie wekte dat er vroeger een schilderij
had gehangen dat weggenomen was. Er bevond zich ook een ruitvormige persiflage op een schilderij van Mondriaan, dat bestond uit
vastgeniete kussenvulling. Deze verwijzing naar de schilderijen van
Mondriaan slaat een brug naar de kunstgeschiedenis en fungeert als
een commentaar erop. Bepaalde vormen van hotelarchitectuur vormen voor mij een perfecte illustratie van het falen van de modernistische utopie: de formele kenmerken ervan werden overgenomen door
de commerciële wereld (door de industrie) om snel, goedkoop en uniform te kunnen bouwen. Zo werd het toerisme gedemocratiseerd (een
mooi woord voor ‘betaalbaar gemaakt’). De toerist is het toppunt van
de consumptiemaatschappij. Ik denk dat Mondriaan en konsoorten
wel een ander toekomstbeeld voor ogen hadden dan deze miljoenen
in doosjes verpakte toeristen.’
Een vorm van lichte kwetsuur
‘Al wie ik ken heeft zijn huis zelf verbouwd. Die verbouwdrift maakt
deel uit van de Belgische cultuur. Daarom heb ik het tot onderdeel
gemaakt van mijn werk. Ik vind het OK iets zelf te doen. Het gaat er
niet om een ambacht te willen beoefenen. Het heeft ook niks te maken
met matière of aanvoelen. Het heeft te maken met anarchie. Je ziet dat
ook bij Walter Swennen: het breekbaar maken van iets, het breekbaar
tonen van iets. Bij Magritte zie je dat in zijn kneuterige manier van
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schilderen: alles is toegeschilderd. Het ademt niet. Als zijn werk goed
geschilderd zou zijn, zou het geen Magritte zijn. Ik pas in mijn werk
de lokale attitude toe: ik doe alles zelf. Rubens was anti-lokaal, die liet
alles uitvoeren (lacht). Een beetje zoals mensen die hun eigen voortuin ontwerpen. Als je iets zelf doet, ben je enorm beperkt in je mogelijkheden, maar er ontstaat een rijkdom doordat je dan zelf een taal
ontdekt of creëert. In Zwalm heb ik eens een draadstructuur getoond
die de vorm aangaf van een huis met aanbouwen. In Zwitserland doen
ze dat soms, zodat de buren kunnen zien welk huis er gebouwd zal
worden. In elk vertrek hing een neonlamp. Achteraan plaatste ik een
schotelantenne.’
‘De meeste architectuur is gemaakt voor het oog en niet voor het lichaam. Voor mij heeft architectuur te maken met het menselijke: een
kous onder een bed, een kapotte ruit, de manier waarop uw rugzak
hier staat. Ik suf een beetje over een architectuur van het object en het
lijf.’
‘Zelf gebruik ik meestal tweedehands materiaal,’ vervolgt hij, ‘dat ik ga
uitzoeken op plekken zoals kringloopcentra en containerparken. Het
feit dat die voorwerpen of materialen al eens gebruikt zijn, versterkt
het thema van het tijdelijke verblijf, dat mij fascineert: de schuilplaats,
het kampement, het toerisme. Ik vertelde al over de hotelkamer in
Eindhoven. Tegelijk hebben die gebruikte voorwerpen iets bepaalds,
iets bezields, een vorm van lichte kwetsuur, die het beeld van een organische architectuur oproepen. Zo werk ik voor de opbouw van mijn
tentoonstellingen en installaties nooit met plannen. Ik probeer mijn
ruimtes gevoelsmatig tot stand te brengen, zodat er een emotioneel
parcours ontstaat.’
Verveling en getuigenis
‘Een werk is als een getuigenis. Je leeft en je getuigt. Iedereen voelt de
noodzaak te getuigen. Gewoon genieten van de zon is niet voldoende.
Een gevecht is pas gewonnen als je er ook een getuigenis van hebt. In
mijn geval heeft die getuigenis veel te maken met het besef van een
soort van algemene verveling in onze cultuur. We leven – in West Eu165

ropa althans – in een verzorgingsstaat. Van de wieg tot het graf wordt
voor ons gezorgd, is alles geregeld en verzekerd. Grote strijdpunten
zijn verdwenen, idealisme wordt afgedaan als naïviteit, enthousiasme
wordt gedempt. Dat zie je ook in de kunst: je kan geen uitspraken
doen met een grote betrokkenheid en je spreekt steeds in een ironiserende metaruimte. Dit zorgt voor een allesoverheersende verveling.
Mijn werk vertrekt vanuit die verveling. Uiteraard is die beleving ook
persoonlijk. Het is een particuliere basiservaring. Het is mijn bedoeling deze ervaring te onderzoeken, er de hoekjes en kantjes van af te
tasten, eens te kijken wat er achter of er onder zit, en of het in beweging te brengen is. Het is de bedoeling na te gaan of er iets mee aan te
vangen valt. Mijn werk is een getuigenis van dit “onderzoek”.’
Ongebreidelde geluksgedachte
Eén sculptuur bestaat uit de vier resterende, met plakband bevestigde
hoekjes van een afgescheurde poster die schijnbaar een bloemstuk
voorstelde. ‘De sculptuur maakt deel uit van een map met afgescheurde hoeken van 15 foto’s. Die foto’s komen uit het boek Breng De Tuin
In Huis, een handboek voor het maken van ruikers en bloemstukken. De bloemstukken hebben fraaie titels zoals Feest voor een jong
meisje. De eigenaar van deze map – het S.M.A.K. – kan er een keuze
uit maken en de vier hoeken van zo’n foto aan de muur plakken in
de vorm van een rechthoek. De eigenlijke afbeelding blijft afwezig,
enkel de hoeken kleven als resten aan de muur. Afhankelijk van de
plaats en de context kan het werk verkleind of vergroot worden. De
titel van de map is Blow-up en verwijst zowel naar het groter maken
als naar het tot ontploffing brengen. Elk afzonderlijk werk draagt als
ondertitel de naam van het boeket of de ruiker die zichtbaar was op
de foto. Het bloemstuk is verwant met de motieven uit behangselpapier en douchegordijnen die ik vaak gebruik: het zijn motieven die
op een clichématige manier naar een natuur verwijzen waarin iedereen en alles vrij zou zijn. Die motieven zijn vaak terug te vinden op
goedkoop decoratiemateriaal zoals behangselpapier, laminaat-tegels,
wandpanelen, douchegordijnen, dekbedovertrekken of tafellakens. Je
kan ze makkelijk en voor weinig geld kopen in de doe-het-zelf zaak.
Wat mij fascineert aan die motieven is hun ongebreidelde vrijheid- of
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geluksgedachte. Vaak gaat het om voorstellingen van vogels, wolken,
zonsondergangen, strandmotieven, bloemen, vuurtorens, schepen en
tropische landschappen: beelden die appelleren aan de wens op een
andere plaats te zijn. In die zin doen ze denken aan de architectuur
van een hotelkamer en het acteurgevoel (het gevoel een ander personage te kunnen zijn) dat door die kamers wordt opgeroepen.’
Slot
Aan de ingang van de galerie, buiten de tentoonstellingsruimte, hangt
een schraagje ondersteboven tegen de muur. Het is een editie. Het
schraagje is bevestigd met twee schroeven die dwars door het hout in
de muur geschroefd werden. Ik vraag waarom het schraagje niet over
twee spijkertjes hangt. ‘Omdat ik niet wil dat het gebruikt wordt als
schraagje,’ antwoordt de kunstenaar. ‘Als het gewoon op twee spijkertjes zou leunen, zou je het er te gemakkelijk kunnen afhaken om het te
gebruiken waarvoor het dient. Doordat het vast zit aan de muur kan
je het enkel open en toe vouwen. Als je weinig plaats hebt, klap je het
dicht. Heb je meer plaats of wil je er volop van genieten, dan klap je
het open.’
Ergens hangt ook een kauwgom aan de zoldering. ‘De zus van de galeriehouder werkt in een kauwgomfabriek. Zijn garage staat vol met
kauwgom. Zo kwam ik op het idee een werk te maken dat vertrekt
van de wisselwerking tussen galeriehouder en kunstenaar. De relatie
tussen een kunstenaar en een galeriehouder is meer dan die van producent en verkoper. Er kan pas sprake zijn van een goede relatie wanneer er zich op inhoudelijk vlak een zekere uitwisseling voordoet: zo
versterk je elkaar en groei je samen naar nieuwe niveau’s. In het geval
van Transit en mezelf blijkt die wisselwerking momenteel voor een
groot stuk te ontbreken. Ik vroeg me af wat ik dan wel als grondstof of
input kon gebruiken. Wat is de bagage die ik van mijn galeriehouders
krijg? Welk is hun toegevoegde waarde? Zo kwam ik bij de kauwgom. Niet alleen de galeriehouder, maar ook de koper van het werk
wordt actief betrokken bij de totstandkoming van het werk: zijn of
haar mond fungeert als de gietvorm, als de ‘moule’ of molen waarin
het werk zijn beslag krijgt. Het is ook een handig werk voor een ten167

toonstelling in het verre buienland: de tentoonstellingsmaker koopt
gewoon een beetje kauwgom, kauwt en zuigt er een beetje op en plakt
de kauwgom aan het plafond.’
Onlangs zag ik in het Herman Teirlinckhuis in Beersel een maquette
van een absurd fort, dat bestond uit in de hoogte opgebouwde lijnen
van een voetbalveld. De maquette bestond uit zelfgemaakte balkjes
van bristolkarton, die beschilderd werden met een houttextuur. Vandaag zag ik een pendant van dit werk: een tentje dat bestaat uit aaneengenaaide fragmenten van een grote herenzakdoek met gekleurde
strepen op de boord. De zakdoek werd onzichtbaar op karton gekleefd, waardoor de tentstof er gestreken uitziet: iets te strak, maar
tegelijk toch weer onbetamelijk, door de gedachte aan de functie van
een zakdoek. Onwillekeurig denken we terug aan de dreigende stofzuiger en aan alle decorelementen die onze omgeving een gecontroleerd, veilig uitzicht geven, onder meer door het beeld van een harmonische natuur op te roepen. We voelen hoe we bezocht worden door
kwetsuren: zacht geëtste afwijkingen en dwarse beelden. We voelen
hoe donkere krachten getemd worden, of uitgebannen, en hoe zij in
het werk van Van Ingelgem gemelijk terugkeren in ongetemde, bezielde texturen, onhandige bouwsels, eigenzinnige ingrepen en andere,
vreemd besmette voorwerpen en momenten. Onze blik verdwaalt, en
we voelen.
11 november 2008

Het barokke van tijdelijke verblijven
Over een tentoontelling van Yves Maes in Z33, Hasselt
Gisteren ben ik voor de tweede keer gaan kijken naar deze tentoonstelling, die op het eerste gezicht bestaat uit een aantal lichtbakken
met geënsceneerde foto’s. De foto’s werden gemaakt in architecturale
omgevingen die tot stand kwamen om wereldtentoonstellingen te herbergen. In deze surreële of anderszins onwennig aandoende omgevingen beelden acteurs scènes uit science fiction films uit.
In een bijgaande documentaire film verklaart de kunstenaar dat hij
een tegenspraak ziet tussen de hoopvolle toekomstverwachtingen van
de wereldtentoonstellingen en de sombere teneur van science fiction
films. Ik begrijp dat niet. Stars Wars is geen pessimisische of cynische
film.
Waarom zou het maken van een onvatbaar, dubbelzinnig of gewoon
prachtig beeld niet voldoende kunnen zijn?
Een van de mooie dingen aan deze tentoonstelling is dat sommige
van deze schijnbare foto’s bewegen. In werkelijkheid gaat het in die
gevallen niet om lichtbakken, maar om vermomde retroprojecties, die
mogelijk gemaakt worden door vrijwel onzichtbare architecturale toevoegingen.
Deze toevoegingen (ik heb er drie ontdekt) zijn eigenlijk herhalingen
van architecturale elementen elders in het gebouw. Eén van deze elementen is een vreemd golvende, verticaal geribbelde muur, waarvan
het origineel zich op de begane grond bevindt en de kopie op de eerste verdieping. Andere toevoegingen zijn een soort van classicistisch
portaal én een gebogen wand die een reusachtige nis creëert.
Deze fijne architecturale ingrepen herhalen de megalomane, eclectische architectuur van de gebouwen die we aantreffen op de foto’s.
En hier en daar bewegen deze foto’s dus. Heel traag in het geval van
een vijver met reflecties, flitsend in een ‘foto’ met aanknippend laserzwaard.
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Yves Maes maakte ook ander prachtig werk, zoals biologisch afbreekbare landmijnen en recycleerbare vluchtelingenkampen. Het pleit
voor hem dat hij een tentoonstelling maakt zonder te leunen op de
kracht van dit oudere werk. Ook al keert het natuurlijk terug in het
thema van de tijdelijke verblijven, die deze vreemde Expo-paleizen
zijn.
Verder vindt u in deze tentoonstelling enkele andere, uitgekiende werken van andere kunstenaars, waarmee Maes de eigen tentoonstelling
verrijkt: een mooie spiegelende ruimte van Dan Graham, een spiegelwerk van Luciano Fabro, een Star Trek filmkus van Douglas Gordon,
enz.

Een piepschuimen zwerver
Over een tentoonstelling van Freek Wambacq
Momenteel loopt in het kunstencentrum Netwerk in Aalst de tentoonstelling ‘Rocaille / Gereedschapskist / Le Vase-entrepôt’ van de dertigjarige, uit Brussel afkomstige kunstenaar Freek Wambacq en kunnen we
in Thurn & Taxis kennis maken met zijn sculptuur ‘Rocaille’, waarmee
hij als een van de veertien genomineerden (waaronder ook Leon Vranken) meedingt naar de Ariane de Rothschild Prijs.
Ik maakte voor het eerst kennis met Freek Wambacq in de zomer
van 2007, bij het opbouwen van de tentoonstelling Small Stuff Three
(Meeting Bernd Lohaus) in het Herman Teirlinckhuis in Beersel. Vaast
Colson had mij gewezen op zijn werk. Wambacq trof mij door zijn
economie en wendbaarheid, twee kwaliteiten die als ze samen voorkomen tot gevatte precisie leiden. In het algemeen doet zijn werk
denken aan de steeds wisselende benaderingen van kunstenaars als
Christophe Terlinden, Denicolai en Provoost, Leon Vranken, Maarten Vanden Eynde of, in Nederland, gerlach en koop: mensen wier
werk zo uiteenlopend is, dat het zowel de vorm kan aannemen van
een vrouwelijke burgemeester die een baksteen over haar schouder in
de Dender gooit (waarbij een foto van het gebeuren wordt omgezet in
een puzzel), bij Denicolai en Provoost; een muziekorgeltje dat op een
metalen koekendoos wordt geplakt, bij Christophe Terlinden; of een
elf meter hoge zwarte druppel, bij Maarten Vanden Eynde. Eindelijk
werk waarbij elke samenhang mij ontgaat, zal ik maar zeggen. Het
enige gemeenschappelijke dat lijkt het verlangen artistieke artefacten
te vervaardigen en zo stelling te nemen in de wereld. De kunstenaar
wordt onzichtbaar, net als in de droom van Flaubert. Zoals altijd wanneer ik een kunstenaar ontmoet wiens werk mij boeit omdat het goed
gemaakt is en omdat het ontsnapt aan mijn begrip, probeer ik in het
geval van Freek Wambacq het ogenblik van dit zogenaamde ‘begrip’
zolang mogelijk uit te stellen en zolang mogelijk te genieten van een
staat van verwondering.

Indrukwekkend!
15 november 2008
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Het werk Rocaille uit de titel van de tentoonstelling in Aalst zal daar
niet te zien zijn (wel de tekening uit 2004 die aanzette tot het maken
van de sculptuur), omdat het wordt tentoongesteld in het gebouw van
Thurn & Taxis. Het gaat om acht ton met de hand verzamelde en
gewassen, hele zeeschelpen die tot een heuvel gestapeld worden op
een blauw zeil, waarvan de hoeken nog te zien zijn. De hol-bolle, lege
vormpjes, als oervormen van de sculptuur (de uit zichzelf gegroeide
mossel van Broodthaers) vormen samen een gestrande heuvelrug, een
poreus volume of een stapel bouwmateriaal. Het blauwe zeil fungeert
als sokkel.
Net zoals deze stapel ook gezien kan worden als de maquette van een
heuvelachtig landschap, schept een grote lemen vaas een onverwachte
schaalverschuiving in de galerieruimte van Netwerk. De drie meter
hoge, zelfgemaakte vaas bevindt zich aan de ingang van de tentoonstellingsruimte. Achterin de verder lege ruimte vinden we een acht
jaar oude foto waarop we een man op een tractor-grasmachine gras
zien maaien tussen één meter hoge huisjes. De lemen vaas is zelf een
soort van huis, een proviandkast, een opslagplaats, een hol volume.
Als een grote reus zaait deze vorm abstracte, vierkantige, witte leegte
rond zich.
Op de eerste verdieping vinden we een herhaling van deze vrijwel lege
ruimte in een mooie tentoonstelling die voornamelijk bestaat in tegen
de wand staande toonkasten en rekken van multiplex waarop, waaronder en waarnaast een twintigtal werken tentoongesteld worden. In het
midden van de ruimte staat maar één voorwerp: een met zachte polyesterplamuur en decoratieve smeednagels afgewerkte gereedschapskast. De kast is op slot. Tegenover de kast, in het midden van de muur,
hangen twee vleugelvormige sculpturen die zijn samengesteld uit de
zwarte, ijzeren stijlen van de leuning van een wenteltrap. De asymmetrische spreiding van de toonkasten trekt de ruimte in evenwicht.
Onder een toonkast treffen we een marmeren vorm aan met twee uitgespaarde gootjes: een replica van een antieke, Griekse startblok uit
Olympia. Deze marmeren vorm rust op een sokkeltje dat is afgewerkt
met gemarmerd fineer. Het samengaan van deze materialen is kenmerkend voor het werk van Wambacq. Elders neemt dit collage-achtige
samengaan de vorm aan van drie biljartballen die in een kartonnen
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eierdoos rusten, of glimmende wieldoppen die met behulp van een
ijzeren sculptuur een toren vormen, of appels die gegraveerd werden
met architecturale tekeningen, of een menselijke figuur met opgezette
hondenkop die een pvc hondenhok als kapmantel torst, of een amateuristische werkbank die verbreed werd tot synthesiser-tafeltje. De
decoratieve, smeedijzeren nagelkoppen op de gereedschapskast vormen een verdubbeld, ruitvormig rasterpatroon. De tentoonstelling
schikt zich als een ritme, de heterogene materialen en vormen doen
zich voor als een soort van edele overschotten, als de rekwisieten van
een al te lange, maar niet onaangename droom. We denken terug aan
de eerste surrealistische voorwerpen, zoals met bont bedekt bestek of
een strijkijzer met spijkers, maar dan herdacht en doorgedreven, met
nieuwe materialen en voorwerpen, verdwaalde hulpstukken, betrokken in doe-het-zelfzaken en geheime plekken met reusachtige rekken
waar bouwmaterialen verkocht worden.
Verschillende vormen en texturen schurken zich tegen elkaar. Ze wrijven en blijven aan elkaar plakken. Sculpturen die zelf stapelrekken
zijn, gammele torens, verdachte ontmoetingen, verstijfde accidenten.
Ik denk terug aan de Nieuwzeelandse kunstenaar George Nuku die
mij vertelde dat zijn voorouders woonden in een wereld vol met bomen, zodat het normaal was dat ze beelden uit bomen kapten. ‘Maar
nu wonen we in een wereld vol met piepschuim,’ besloot hij, ‘hoe
kan ik in die wereld leven zonder mijn plaats ten opzichte van dat
piepschuim te bepalen?’ Het werk van Freek Wambacq is de droom
van een piepschuimen zwerver, een scheepspiraat van pvc, een David
van fineer; het is een huis gemaakt van versnipperde, broze stukken,
ineengeplakt en stralend.
22 november 2008
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Zwangere woorden, gemaakt van verf
Gesprek met Jan Van Imschoot
Momenteel zijn er in de Brusselse galerie Baronian-Francey zes schilderijen te zien van Jan Van Imschoot. In een bijgaande, voor de pers
bestemde tekst, legt de schilder uit hoe we naar zijn werk kunnen kijken. De schilderkunst is voor hem een medium dat bij uitstek geschikt
is om verschillende betekenislagen door elkaar te vlechten en banden te
slaan met andere talen en media. De picturale ruimte van het schilderij
(de fictieve diepte die ontstaat door het al dan niet voor elkaar schuiven
van transparante en opake kleurvlakken) wordt gebruikt als een ontmoetingsplek waar verwijzingen en betekenissen worden opgeroepen en
verborgen en waar de misleide en verleide toeschouwer wordt uitgenodigd zijn eigen duit uit de buidel bij te dragen.
De zes schilderijen in Brussel zijn gebaseerd op een aantal foto’s van
volwassen mannen die kinderen door de lucht gooien. In de jaren
veertig beschouwden sommige gestudeerde personen dit als een geschikte manier om het gevoel voor fysiek en mentaal evenwicht bij
kinderen aan te scherpen. De afbeeldingen van de mannenfiguren en
rondzwierende kinderen werden aangebracht voor een achtergrond
waarop een cirkel met kruis te zien is (‘een waterrad als symbool voor
kracht of machtsmisbruik’) die aan een volgspot in een circus doet
denken. Snel geschilderde, soms in tal van toetsen uit elkaar vallende
kleurstrepen zetten het beeld vast en creëren een picturale omgeving
(zoals de zogenaamde ‘kooien’ bij Bacon). Kleurvlekken, bijvoorbeeld
linksonder op het schilderij, zwevend voor een broekspijp, maken het
beeld nog dieper, maken er een ‘schilderij’ van: dooreengevlochten
kleurvlakken, waarvan sommige herkenbare voorwerpen voorstellen,
maar waarbij het figuratieve zich nooit voordoet als iets anders dan
een laagje verf op een doek. Het schilderij, voor deze schilder, is een
zwanger woord gemaakt van verf, een woord dat zolang nazindert,
dat we bij het uitsterven van zijn klank al gaan twijfelen aan onze
eerste indruk. Gelukkig hebben we het neergeschreven, in onze eigen
hanenpoten, maar hoe meer we het bestuderen, hoe meer het geneigd
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is te veranderen in een bevroren draakje, in een zotte wandeling van
enkele stokjes, in een ander woord, dat we nog niet herkennen of begrijpen.
Mijn eerste kennismaking met het werk van Jan Van Imschoot vond
plaats dank zij de S.M.A.K.-catalogus, met wondere beelden en mooie,
spitsvondige en grappige teksten van Peter Verhelst, Rolf Quaghebeur en Jean Némar (een pseudoniem van de kunstenaar). Vandaag
blader ik door het prachtige boek The Testimony of a Barking Dog.
Wat een boeiend werk! Een beetje baldadig, zou de dichter Michel
Bartosik gezegd hebben. Maar toch. Eindelijk een kunstenaar die met
nog iets anders bezig is dan met het maken van kunst! Al is het niet
zo duidelijk waarmee dan wel. Gelukkig maar… Hier en daar herken
ik schrijvers die mij dierbaar zijn, zoals Léautaud. Of de handen van
Camille Paglia. En vele andere zaken, die u het best zelf ontdekt.
Ik bevind mij in het atelier van de kunstenaar, waar ik kennis maak
met een reeks grote schilderijen die door hun opzet een meer gevulde,
meer genereuze, zowel schilderkunstige als literaire indruk op mij maken. Elk schilderij toont een interieur waarin een projectie van een
film van Buñuel te zien is. Althans, dat denk ik, omdat ik Catherine
Deneuves gezicht herken en haar houten poot en Fernando Rey (lang
geleden een van mijn lievelingsacteurs). Door de scheve projecties
ontstaan schilderijen binnen het schilderij, kantelende vlakken die
een picturale ruimte creëren. In één beeld hangt Deneuves vlecht over
een fauteuil die zich in het interieur bevindt. Elders keert, zwevend
voor een verwarmingselement, een rode ruit terug, herinnerend aan
het motief van een tapijt in een ander schilderij.
- Als je spreekt of schrijft over schilderijen, spreek je over ‘beelden’. Tuymans doet dat ook. Swennen houdt niet van het woord ‘beeld’, omdat
het lijkt te wijzen op een instemming met de akelige gewoonte schilderijen te reduceren tot beelden of tot betekenissen.
Jan Van Imschoot: Dat wist ik niet. Ik gebruik het woord in de betekenis van ‘beeldende kunst’. Ik werk met beelden, of met beeldverhalen.
Ik ben een verteller van verhalen. Het gaat wel om verhalen die je
enkel door middel van schilderijen kan vertellen, natuurlijk. Alleen
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in een schilderij kan je deze vreemde ontmoeting tussen de cinema
en het burgerlijke interieur laten plaatsvinden. De interieurs zijn gebaseerd op foto’s uit een tijdschrift waarin wordt getoond hoe je een
modern interieur kan combineren met antieke meubelen. De filmstills
komen uit Tristana en Belle de jour.
- De schilderijen in Brussel zijn op een visuele manier omlijst met een
witte, onbeschilderde boord, die je tijdens het schilderen hebt afgeplakt
met tape. In deze schilderijen krijg je een kader-effect door de zwenkende plaatsing van de filmschermen.
Van Imschoot: Ik gebruikte die witte kaders vroeger om aan te geven
dat het beeldmateriaal niet van mij was. Hier vond ik dat niet meer
nodig. Ik vond het belangrijker op een visuele en een schilderkunstige
manier te wijzen op het gemeenschappelijke van de cinemataal en de
schildertaal. De cinemataal heeft meer met schilderkunst te maken
dan de fotografie. De kijker krijgt hier de functie van een camera.
Als je bijvoorbeeld naar dit schilderij kijkt vanuit de rechterhoek, lijkt
het alsof je naar een neutrale, lege kamer kijkt. Je focus verplaatst
zich naar het interieur. Als je vanuit de linkerhoek kijkt gaat je aandacht meteen naar de filmprojectie en zie je bijna ongewild een intieme scène, waarin twee mensen zich klaar maken om samen seks te
hebben. De vrouw stroopt een kous naar beneden. De toeschouwer
van mijn schilderij wordt voyeur. Buñuel was heel sterk in het filmen
van dit soort scènes, bijvoorbeeld als hij inzoomt op het kamermeisje
dat in Journal d’une femme de chambre de veters van haar schoenen
strikt. Bij sommige schilderijen, waar de projectie een close up bevat,
gaat het interieur op een poppenhuis lijken. Zowel in de cinema als in
schilderijen kan je spelen met dit soort schaalwijzigingen. In een van
deze schilderijen heb ik bijvoorbeeld een papiermand toegevoegd die
de Franse kleuren heeft en de vorm van een scheepsschoorsteen.
- In datzelfde schilderij treffen we voor een realistisch weergegeven verwarmingselement een schijnbaar zwevende rode ruit aan die afkomstig
lijkt van een tapijtmotief uit een ander schilderij uit de reeks.
Van Imschoot: (Lacht.) Het zou een map kunnen zijn die op een tafeltje ligt, alleen heb ik het tafeltje niet geschilderd.
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- En dit fraaie, maar onooglijke zwarte vlakje.
Van Imschoot: Dat was de finishing touch. Het vlakje kreeg bijna per
toeval een bootvorm. Zo, zwevend voor dat efemere lichtblauw, wordt
de vloer er concreet door
- De schilderijen van deze reeks zweven eigenlijk telkens voor een dun
geschilderde achtergrond. Hier is die lichtblauw. In het schilderij van de
slaapkamer bestaat de bedsprei uit een zachtjes waaierende reeks verticale kleurvlakken die op een massieve manier voor een bijna transparante, groene achtergrond zweven. Net zoals in het schilderij met de uitgedroogde lijken van twee schilderende broers dat je mij zonet toonde,
wier gezichten uiteen vallen in disparate, vette kleurtoetsen die voor een
dun aangebrachte, lichtgroene fond dansen.
Van Imschoot: Elk schilderij van deze reeks heeft een anders getinte
achtergrond gekregen, altijd aangebracht op dezelfde, transparante
manier, aangelengd met veel medium. Als ik dat niet doe en de achtergrond wit laat, krijg ik een ongewenst Rik Wouters-effect. De ondergrond zorgt er ook voor dat het schilderij één geheel vormt.
- In de rechterbovenhoek van het schilderij met de zwevende rode ruit
zien we vreemde, balkvormige slagschaduwen op de zoldering. En uit
een stoel tuimelt een heel vreemde, stijve schaduw, die lijkt plaats te
nemen in de ruimte…
Van Imschoot: De schaduwen in de linkerbovenhoek wijzen erop dat
het interieur een set is, een decor, maar eigenlijk zijn het ook elementen die het beeld vastklikken, die de compositie doen kloppen.

mensen, de gebruiksvoorwerpen en de waren die ze verkopen zoals
vis of groenten of fruit, dan krijg je de erotische betekenissen van dat
fruit, maar ook mogelijke verwijzingen naar de politieke en economische omstandigheden, de religieuze kwesties van die tijd en de daaruit
voortvloeiende godsdienstoorlogen… De zorgzame, materieel gerichte Martha, die verwijst naar de katholieke verzorgingsinstituten, en de
luisterende Maria, die verwijst naar het protestantse geloof in de helende kracht van het woord… Een vrouw die haar vinger in een zalmmoot steekt… In die tijd gingen de mannen samen pijprokend voor
een schilderij zitten en probeerden ze de beelden te lezen. Verwees
die rijpe peer niet naar prostitutie of overspel? In de tentoonstelling in
Brussel heb je dat Rockefeller-verhaal over het heilzame rondzwieren
van kinderen, maar ook de machtssymbolen op de achtergrond en
de vlekken op de voorgrond: drie verhalen die elkaar tegelijk bevestigen en ontkrachten, net zoals de nageschilderde interieurs in deze
schilderijen ineens deel lijken uit te maken van de cinema, terwijl de
geprojecteerde filmbeelden schilderijen lijken te worden…
Ik ben een verteller. Ik gebruik zowel beelden als woorden om
mijn verhaal te vertellen. Ik hou van het werk van Tuymans, maar de
manier waarop hij het beeld ziet is anders. Dat is mijn wereld niet.
Hij probeert beelden en machtsbeelden te ontkrachten, maar tegelijk
maakt hij ze ook heel verleidelijk door de kleur en de toets, soms door
het beeld bijna te sausen. Bij de Nederlandse schilder Ronald Ophuis,
die voor mij een van de beste schilders van de laatste twintig jaar is, zie
je het tegenovergestelde: die maakt het beeld nog harder. Zijn manier
van schilderen is droog, sec, hard opgezet. En hier en daar tref je in
die harde beelden een menselijk element aan, waardoor ze nog harder
worden, en tegelijk zachter.
- Zoals een doosje Fristies, in dat schilderij met de twee jonge mensen
in een duister park.

- En dan vertel je een verhaal?
Van Imschoot: Een jaar of twintig geleden zag ik hier in Gent een
tentoonstelling met markttaferelen van de zestiende-eeuwse schilder
Joachim Beuckelaer. Die schilderijen hebben mij enorm aangegrepen
door de manier waarop ze verschillende lagen van de werkelijkheid
dooreen vlochten. Allereerst heb je het schilderij zelf, met zijn technieken, dan heb je de realistische elementen, zoals de kleren van de

Van Imschoot: Of een pakje Marlboro… Of de man in het schilderij
De miskraam, die één hand teder op de dij van de vrouw laat rusten,
met één lijntje aangezet, heel gevoelig…
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- Ik vermoed dat je het fijn vond om dit slaapkamer-interieur te schilderen.

Van Imschoot: Het was heel plezierig. Ik had nog nooit bloemen
geschilderd, eigenlijk. Of zo’n transparante glazen pot die versierd
is met rode, glazen rozen! Eigenlijk is het gewoon wat rood op een
groene achtergrond, maar als je achteruit stapt komen de bloemen
tevoorschijn… En dit servies! Ook heel fijn om te doen. En hier heb
ik geprobeerd kussens te schilderen en het is nog gelukt ook!
20 november 2008

De berg Sinaï gevonden in China
Gesprek met Nick Andrews
De strakke, taps toelopende ruimte met witte muren van Galerie Zwart
Huis leent zich uitstekend voor deze tentoonstelling van achttien schilderijen die grotendeels gebaseerd zijn op tekeningen van stadsgezichten,
tuinen en landschappen. Het is een gulle tentoonstelling, die door haar
gulheid een getrouw beeld oproept van Nick Andrews. Zelden zal u een
zachter, vriendelijker en eerlijker kunstenaar ontmoeten. Hij spreekt
gejaagd, maar toch aarzelend, alsof hij kleurtoetsen neerzet. De naast
elkaar neergestreken zinnetjes voegen contrasten of extra waarden toe.
Hij draagt snakeskin santiago’s uit Sedona. Enthousiast troont hij mij
mee naar een achtergelegen vertrek, waar zich nog eens zestien werken
bevinden, waaronder de meest recente. De kunstenaar heeft ze niet willen tonen in de galerie, omdat ze voortgekomen zijn uit een nieuwe
benadering van de figuur en zich meer voordoen als de aankondiging
van nieuw werk, dan als de afsluiting van het oude. Dit is natuurlijk
een hoogst ongebruikelijke werkwijze. Niet erg commercieel, misschien
(omdat het verlangen van verzamelaars wordt opgezweept door een gevoel van schaarste: de illusie alles of toch het grootste deel te kunnen
kopen als ze zouden willen), maar wel erg verwelkomend.
De tentoonstelling biedt een samenhangend, meeslepend overzicht
van werken die de voorbije acht jaar ontstonden. We herkennen
stadsgezichten met lichtblauwe hemels die doorkruist worden door
opgloeiende elektriciteitsdraden, onwerkelijke stadsgezichten en huizen met zwembaden, waarbij de weerspiegeling in het zwembad het
schilderij maakt. Andrews gebruikt geen bruin, waardoor de klassieke
opzet van een schilderij onmogelijk wordt. De schilderijen worden
opgebouwd vanuit heldere kleuren, die nadien ondergesneeuwd raken, of radicaal overschilderd met lichtblauw, of vastgeklikt met ivory
black met een tikkeltje rood erbij. De toets is vrij. Baldadig. Kijk naar
de zotte voetstapjes in de sneeuw die een Californisch zwembad omringt: een snelle krul met in het midden een olijfkleurig toetsje. (The
High-Low Country, 2005)
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De kunstenaar toont mij een wondermooi schetsboek, met vooral
schetsen van Chinese landschappen en hutongs (stadswijken). Opgetogen wijst hij op de overeenkomst tussen een op de bus uit het hoofd
gemaakte schets van enkele Chinese bergtoppen (Stone Forest, 2008)
en een schilderij van El Greco dat de berg Sinaï voorstelt. Hij vertelt
mij hoe hij zijn schilderijen opbouwt.
Nick Andrews: Meestal vertrek ik van schetsen in mijn schetsboeken
die ik met potlood in het groot uitvoer op doek. Soms breng ik eerst
lijnen en vlakken aan met gouache en daarna met acryl. Soms werk
ik meteen met acryl. Vroeger bracht ik eerst de hoofdkleuren aan,
rood, geel en blauw, daarna secundaire, complementaire kleuren zoals groen of oranje, en daarna de tertiaire kleuren. Nu begin ik soms
meteen met secundaire of tertiaire kleuren. Eigenlijk voeg ik steeds
meer toetsen toe om het wit van het doek te laten verdwijnen en het
schilderij te binden zonder dat het dichtslibt.
- Jan Van Imschoot vertelde mij onlangs dat hij zijn doeken soms begint
met een bijna transparante laag om de verschillende toetsen te binden
tot één schilderij en om een Rik-Wouters-effect te vermijden.
Andrews: Ik heb je gesprek met Van Imschoot gelezen. Ik vond het
boeiend. In het schilderij dat je hier ziet (Wild East Village, 2008),
heb ik ook zoiets gedaan, maar om een andere reden. Ik ben begonnen met een oranje linker bovenhoek en een ceruleum blauwe rechter
benedenhoek. Op die manier had ik de vrijheid het stadsgezicht in
verschillende waarden van hetzelfde blauw schilderen zonder dat het
een louter beeld zou worden. Het oranje en het felle blauw in de hoeken maken er een schilderij van.
Elk werk functioneert aanvankelijk louter als beeld, maar vanaf
een zeker ogenblik probeer ik het steeds verder te duwen, tot het in
een schilderij kantelt. In je openingsrede voor de tentoonstelling The
Beaten Track wees je op een Californisch schilderij met zware sneeuwpartijen (Kirchner’s Chalet, 2006) en je merkte op dat die ‘sneeuw’
waarschijnlijk voortkwam uit een noodzaak aan wit in het schilderij.
Dat klopte. Mijn schilderijen hadden tot voor kort altijd de neiging
op het einde ondergesneeuwd te raken of heel donker te worden. Dat
was de manier waarop ik de beelden in een soort van schilderij-be182

staan duwde. De voorbije maanden heb ik echter naar andere vormen
gezocht, waardoor ik nu tot andere, minder donkere of minder bleke
doeken kom.
- Zoals het gebruik van het paars, bijvoorbeeld in zware schaduwpartijen
die zich gaan gedragen als autonome vlakken, of zoals in de schaduw op
de linkerdij van de dame met de lange voeten.)…’ (‘La chose intime’,
2008)
Andrews: Ja, vooral paars en donkerblauw.
- En ook wit, natuurlijk. Maar dan op een meer vlekkerige, compacte
manier, als een soort van brede, platte toetsen, bijvoorbeeld in het schilderij dat gebaseerd is op ‘De brief’ van Goya. (‘A Farewell Note’, 2008).
Ik vermoed dat het je laatste werk is?
Andrews: Dat klopt. Ik ben er heel blij mee. Omwille van de nieuwe
vorm, waarmee ik het schilderij op een nieuwe manier heb vastgezet,
maar ook omwille van het gebruik van de figuren. Zoals je weet, kopieer ik nu al enkele jaren schilderijen van Velásquez, Goya en Manet, in
aquarel, voor mezelf, en zo ben ik meer en meer gaan beseffen dat die
mannen zich vaak aan de traditionele, schilderkunstige regels houden
als ze iemands gezicht schilderen, maar zodra ze zich van dit gezicht
verwijderen, gaan ze losser en persoonlijker schilderen. Je voelt dan
dat een been of een hand een deel van de compositie wordt, een vlek.
Terwijl ik hier meer en meer geboeid door raakte, vond mijn moeder
een schetsboekje terug van toen ik twaalf was, waarin ik scènes met
cricketspelers had afgebeeld. Daardoor ben ik opnieuw grote figuren gaan schilderen. De voorbije jaren kwamen er wel al figuren voor
in mijn schilderijen, maar dan anders: heel klein, om een soort van
schaalverschuiving op te roepen, of aan de toog hangend (A Pictural
Debate, 2007), of figuren vanop de rug gezien, als een soort van toeschouwers, aan de rand van het schilderij (Wild East Market, 2008).
A Farewell Note is anders… Ik vond het ook heel fijn een hondje te
mogen schilderen.
14 december 2008
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Licht weerkaatsende, pokdalige obstakels
Gesprek met Ronald Ophuis
Ik bezocht de Nederlandse schilder Ronald Ophuis (Hengelo, 1968) voor
het eerst in zijn atelier in juli 1998. Ik was blij kennis te maken met deze
zachte, open man. Zijn werk maakte een harde indruk. Niet zozeer omwille van de geladen onderwerpen (een miskraam, een verkrachting in
een kleedkamer voor voetballers, een arme man met een geweer), maar
wel omwille van de rijke factuur van zijn schilderijen, die toen ongebruikelijk was. (Verder in deze tekst gebruik ik het woord ‘structuur’ om
te spreken over de factuur of matière van een schilderij, omdat Ophuis
dit woord gebruikt.) Bovendien bleef deze structuur op een schijnbaar
naïeve manier trouw aan de contouren van de dingen, zoals in met het
mes vervaardigde marines en stadsgezichten die op toeristische plekken
te koop worden aangeboden. In 2003 zag ik zijn solotentoonstelling bij
Aeroplastics in Brussel. Ophuis’ specifieke manier van schilderen had
zich toen gereveleerd als een uitstekende techniek om houten balken
of planken te schilderen, waardoor bepaalde scènes (bijvoorbeeld beelden van concentratiekampen) ondraaglijk dichtbij kwamen. Het meest
ondraaglijk werden echter de gezichten, die door de ruwe structuur zelf
van een soort hout gemaakt leken, alsof ook mensen dode voorwerpen
waren: gebruiksvoorwerpen, die uit dezelfde monsterlijk geschubde, geklonterde of vezelachtige materie bestaan als verzaagde, dode bomen.
Vandaag lijkt er opnieuw iets nieuws gebeurd te zijn in deze schilderijen. Soms wordt een planken vloer vlak geschilderd, maar krijgt de
zwarte achtergrond reliëf. De structuur van het schilderij lijkt ongehoorzaam geworden, minder trouw aan de afgebeelde voorwerpen, alsof de
schilder vrijer is geworden. Er is een nieuwe picturale ruimte ontstaan,
maar ik kan niet goed zien wat er precies is gebeurd.
Het is avond. Ik ben pas gearriveerd. De vernissage en het diner zijn
al afgelopen. Ik wandel door de vele zalen van het museum, op zoek
naar de kunstenaar, die zich niet in de feestruimte bevindt. Tenslotte
tref ik hem aan, helemaal alleen in een zaaltje, zittend op een vensterbank. Zichtbaar ontroerd kijkt hij naar een schilderij waarin een
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scène uit een rape-hotel wordt afgebeeld. Hij is niet alleen ontroerd
door het schilderij. ‘Na een opening als vanavond, als je al die reacties
hebt gehoord, is je blik weer intens,’ vertelt hij. ‘Je beleeft de werken
dan niet alleen door je eigen ogen, maar ook doorheen de ervaringen
van de anderen. Vanavond ontmoette ik een vrouw die vertelde over
een kind uit het voormalige Joegoslavië dat bij het zien van het woord
hotel elke keer van streek raakt. De moeder van dat kind heeft in zo’n
hotel gezeten.’
- In de inleidende tekst schrijf je dat je de mensen met je schilderijen pijn
wil doen. ‘U lijdt nog veel te weinig en u houdt nog teveel van uzelf,’
schrijf je. ‘Ik wil invloed hebben op de vraag: hoe willen we onszelf
herinneren? Soedan, Congo, Guantánamo, Georgië, Armenië, Israël…
De ervaringen van mensen die minder dichtbij lijken te staan, tellen net
zo zwaar als de geschiedenis van onze familie, vrienden en voorvaderen.’ Het bijzondere aan je schilderijen, wat mij betreft, is dat ze vooral
schokkend zijn omwille van hun structuur. Toch voel ik enige gêne om
met een kunstenaar die probeert een getuigenis af te leggen over zijn
tijd, uitsluitend te spreken over de structuur van zijn werk.
Ronald Ophuis: Maar ik ben zelf ook heel geboeid door de manier
waarop andere schilders werken. Onlangs las ik je interview met Jan
Van Imschoot. Ik heb er veel van genoten. Ik vond het alleen jammer
dat je hem niet hebt gevraagd of hij voor zijn laatste schilderijen een
projector had gebruikt. Ik ga ervan uit dat hij nooit projecteert, maar
bij zijn allerlaatste schilderijen, die jij in zijn atelier zag, dacht ik: daar
zou het kunnen. Vooral waar hij het interieur heeft aangebracht: de
perfecte doeltreffendheid van het glaswerk, de tafels, banken, bloemen, fruit etc. Jan schildert snel, slordig, wispelturig. Hij maakt gebruik van de hand van de amateur, volks, en daar tegenover verhaalt
hij over de macht en over de dienende mens die zijn machthebbers,
zijn idolen, zijn idealen aanbidt en besmuikt. En Jan laat een beeld vallen: door zijn handschrift vervallen de iconen, valt de schilderkunst en
blijft een cynische en liefhebbende Van Imschoot over als een nieuw
vertrapt, nutteloos inspirerend autonoom icoon. Ik heb erg veel bewondering voor zijn rijke anarchistische geest en werk…
Ik ben ook heel nieuwsgierig naar het uitzicht van het palet van
een schilder. Sommige schilders mengen en bewaren hun kleuren in
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bokalen. Anderen brengen de verf rechtstreeks vanuit de tube aan op
de kwast… Ik zag eens paletten uit de jaren dertig in de Sovjet-Unie:
helemaal links bevonden zich het wit en het oker, bovenop elkaar gestapeld als smeltende flatgebouwen. Ze schepten die verf daar zo nat
mogelijk af met zachte, afgeronde kwasten, één kwast per kleur, en
lieten de kleuren in elkaar overlopen op het doek.
- Projecteer je zelf beelden? Ik denk van niet. Sommige anatomische details, zoals de benen in ‘De miskraam’, lijken zelfs opzettelijk verkeerd
geplaatst.
Suzanne Oxenaar (de echtgenote van Ronald Ophuis, die ons heel
even vervoegt): Dat is ook zo. Het beeld in De miskraam gaat over
verschillende vrouwen, over alle vrouwen die een ongeboren kind
verloren hebben. Het zijn benen van verschillende vrouwen.
Ophuis: Als je niet projecteert wordt je eigen handschrift nadrukkelijker. Dat vind ik belangrijk. Een schilderij gaat voor mij altijd over een
sensatie: dat is het domein van de schilderkunst. Zoals het concept
het domein is van de filosoof. Maar deze sensatie zit niet alleen in de
expressionistische toets. Bij virtuoze schilders als Bacon is die veel belangrijker dan bij Géricault, bij wie in de eerste plaats het onderwerp
sensatie oproept… In het algemeen zie je in de kunstgeschiedenis dat
het belang van het handschrift toeneemt als er maar één figuur op
het schilderij voorkomt. Bij Willem De Kooning, bijvoorbeeld, of bij
Francis Bacon. Bij schilders als Rembrandt, Géricault, Fra Angelico
of Giotto, die vaak meerdere figuren afbeelden, wordt het handschrift
minder belangrijk, omdat het ondergeschikt wordt aan het verhaal
dat verteld moet worden. Verhalende schilders of schilderijen kunnen
niet veel met een expressionistisch handschrift. Als het gaat om het
tonen en invoelbaar maken van een realiteit, dan is een wild gebaar
teveel op zichzelf staand… Afijn, ik probeer werk te maken waarbij de
aandacht voor het handschrift niet verslapt, terwijl ik toch een verhaal
probeer te vertellen.
- De groepen met figuren worden in je schilderijen vaak in een grotere
ruimte geplaatst, waarbij de ruimte (of delen ervan), door de pasteuze
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structuur van het schilderij even aanwezig wordt als de figuren. Het gevolg is niet dat de ruimte menselijker wordt, maar dat de mensen voorwerpen lijken te worden: licht weerkaatsende, pokdalige obstakels. En
daardoor krijgen de ruimtelijke elementen misschien ook iets dierlijks,
iets dwingends en onvermijdelijks. De afgesloten ruimte is het instrument van de macht… De ruimte collaboreert en corrumpeert… Maar
we zouden het over de structuur hebben… Nu ik zoveel schilderijen
samen zie, merk ik dat de relatie tussen de gebruikte structuur en het
gesuggereerde voorwerp in je schilderijen minder eenduidig is dan ik
dacht. Soms tref ik toetsen in tegenrichting aan, of heel vlak geschuurde
gedeelten, waar je juist textuur zou verwachten, bijvoorbeeld de planken vloer in het schilderij met de masturberende man. De picturale
ruimte lijkt dieper geworden en je recente schilderijen lijken minder
rechtstreeks te werken, maar ik kan niet goed zien hoe dat komt.
Ophuis: Het verschil is dat het uiteindelijke schilderij niet langer uitsluitend bestaat uit lagen die bedoeld waren als eindlagen. Vroeger
bestond het definitieve oppervlak volledig uit een derde afwerkende
laag. Ik werkte in drie lagen. Met de eerste laag legde ik de contouren
en de grote kleurvlakken vast. In de tweede laag werd het licht aangezet: werd aangegeven wat licht en donker zou worden. De derde laag
moest goed zijn qua structuur, kleur en vorm. Vroeger moest de laatste laag de meest dominante laag zijn, maar nu niet meer. In de recente
schilderijen blijven restanten over van de eerste lagen. Tegenwoordig
zorgt vooral de tweede laag voor de structuur. De derde laag is nu veel
minder gecontroleerd. Minder dwingend en definitief. Ik dip brede
Spalter-kwasten in de verf en scheer rakelings over het doek. Hier
en daar blijft er dan iets hangen. Af en toe is het raak. Het gras in dit
landschap is bijvoorbeeld zo tot stand gekomen… Ik gebruik de verf
pas nadat ik haar drie of vier dagen heb laten drogen op het palet,
waardoor ze stroever, minder olieachtig is. Ik heb een hekel aan schilderijen die doorgesmeerd zijn.

nen is heel klein. Het moeilijke, als je nat in nat werkt, is het verhogen
van het kleurcontrast of het contrast tussen donker en licht binnen
één verfstrook. In het Rijksmuseum in Amsterdam bevindt zich een
schilderij van Rembrandt (Zelfportret als de apostel Paulus) met een
figuur die een lichtgekleurd, mutsachtig ding op het hoofd draagt. Die
muts is bijna in één beweging geschilderd en lijkt echt rond het hoofd
te lopen. Het resultaat is heel ruimtelijk en ongelooflijk mooi, omdat
de toets lijkt over te gaan van oker naar wit of van donker naar licht.
Dat is eigenlijk onmogelijk. Iedereen bewondert Rembrandt om die
virtuositeit. In werkelijkheid is dit effect het resultaat van zijn gebruik
van loodwit, dat door de eeuwen heen steeds transparanter is geworden. In zijn tijd waren zijn lichte toetsen veel massiever… (We staan
nu voor een schilderij met de afbeelding van een schedel van een terechtgesteld persoon, waarbij onze aandacht meteen gaat naar de met
dikke rode stippen afgewerkte blinddoek.) Hier bestaat de grondlaag
uit ivoor, Van Dyck-bruin en rauwe omber.
- De hersenen zijn pasteus geschilderd. De schedel zelf is weggekrast met
een paletmes.
Ophuis: De achtergrond had minder bepaling nodig, zodat ik me een
bepaalde abstractie kon veroorloven. Het mocht esthetisch zijn.
- Jan Van Imschoot vertelde dat je je werken minder verleidelijk durft
te maken dan andere schilders. Maar eigenlijk verleg je de aandacht.
De schedel schraap je weg en de achtergrond laat je opwellen. Onze
aandacht gaat naar de dik geschilderde, flamboyante blinddoek, die door
de rode bollen praat met het groen in de achtergrond. Tot slot trek je
drie zwarte lijntjes over de schedel om barsten te suggereren. In een ander schilderij eindig je met dikke witte stippen – bijna karikaturen van
hooglichten – die de tanden van een schijnbaar schreeuwende schedel
voorstellen. De picturale ruimte die je creëert, is subtieler, omdat ze het
beeld moet dienen, maar ze is er wel.

- Wat schilders in België ‘nat in nat’ noemen?
Ophuis: Ja. Dat is wat studenten doen. Ze laten de verf mooi vloeien,
er zitten weinig kleuren in en het verschil tussen de begin- en eindto-

Ophuis: De beelden die ons getoond worden in de pers, zien er vaak
heel onschuldig uit. Zo’n ondergedoken dictator die ze met een volle
baard uit een schuilput haalden: het was bijna een aandoenlijk beeld.
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Ik wil beelden maken waarbij je voelt dat er iets aan de hand is. Het is
een strijd die ik aan wil gaan. Schilderkunst vs. CNN. Mediabeelden
geven de informatie door, maar zijn nauwelijks in staat om gevoelens
op te roepen, ze raken ons uiteindelijk niet, ze traumatiseren ons niet
en wij geloven ze dus ook niet. De beeldtaal is stuk gekeken. Net zoals
filosofische gedachten betekenisloos kunnen worden door het veelvuldige gebruik. Daar ligt de mogelijkheid voor de kunstenaar. Hij
probeert het zich voor te stellen en is dan al veel dichterbij.

Naschrift van Jan Van Imschoot,
gedaan op 6 januari 2009
Beste Hans,
Net terug van vakantie, dus vandaar een late reactie op je vraag of ik
voor mijn laatste schilderijen een projector heb gebruikt.
Het projecteren bij schilders, het blijft een heikel punt. Ikzelf, als geterpentijnde fundamentalist, projecteer nooit. Eigenlijk ben ik daar
ook te lui voor. Ik schilder sneller dan het licht projecteren kan. Dit
lijkt een boutade, maar het is zo. Ik ben nogal onhandig met toestellen, en mijn ongeduld zit mij behoorlijk in de weg om hulpmiddelen
te gebruiken. En gelukkig maar, want de typische afwijkingen, zoals
bijvoorbeeld scherpte en onscherpte van de fotografie, storen mij te
veel en te vaak in de schilderkunst; mij lijken ze te dominant in de weg
te zitten om de verbeelding binnen het schilderen zelf te ontwikkelen.
De te ‘juiste’ vormen lijken mij dan ook het geschilderde verhaal in
een steriele houding te vervriezen. Ik laat liever de combinaties in mijn
hoofd rijpen, goed wetende dat al schilderend het verhalende beeld
andere wendingen ondergaat. Het risico om te mislukken is daar dan
ook reëel aanwezig, maar dit gegeven is voor mij mentaal broodnodig
om niet in een lijnproductie terecht te komen. Elk schilderij heeft zijn
eigen logica, en zo blijft het voor mij boeiend om die telkens weer te
ontdekken en te beseffen dat het werk groter is dan ikzelf. Ik hoop dat
ik hiermee een voldoend antwoord heb gegeven.

22 december 2008

Met warme groeten,
Jan
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Zappiti Snappy !
To Wout Vercammen
Here it is: One shameless and Q&A-free, C&A-free melody.
Dedicated to the Last Samurai, whose name is Nobody’s
Fool. Straight up… Schlag… No Flim Flam. Real Shabaritch.
One Sweep. (One Bullet) How to pull a flower from a piece
of wood? How to be an Adept of No Thing and Still Be?
Hokusai! Spit Prints. One Sweep. Latex Salt Sea Green
(Apple Blue Sea Green). The arrival of Latex. Polyurethane
Foam. Squeeking Meringue. M.I.B. Diamanto Nero.
Carrara-stamp. Steep as a cathedral. Eternal evolution. The
path. Equilibrium. Head-stand. Moutarde de Kandinsky.
Ça existe. Pneumatic forms. Sealed Black and White.
Straight from the kitchen. Sky Blue Garbage Bags. Taped
into 1 Big Cloud. Viva Darwin! Painting the Copper Dome
of the Carolus Borromeus Church. Hey Jack! Sweet Shit on
my Dick. Clinical Observations might blossom into a new
Skyline. Mountain High and River deep. Rustig RUSTIG.
Strong wind, said the blind man. Tack tack tack. Flat as flat
can be. Mmm. It sticks (it tastes). Canabinoid. Paranormalco
with a good drink. Kangistan! Zappiti Snappy. Tangawham!
Tsk tsk ts’oo… Djung, Flash, Woe-Wei, Zong & Dzoem.
Lost my socks, but all is well on this front. Amai ni. (Candy,
Randy & Andy).
December 28, 2008
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De verborgen kant van Chouchou Colson
(Zelfportretten gemaakt door anderen)
Gesprek met Vaast Colson

Vaast Colson, Lieven Segers en Pol Matthé, ‘Allestimento parzialmente diretto. Metodo della palla-pazza’,
‘The Moss Gathering Tumbleweed Experience Spin Off, Blue, Yellow and Gold’, Milaan, 2007.

Deels sturen van de ophanging (accrochage)
Methode van de botsbal
1- Een gele 4x4 met afstandsbediening vastgemaakt aan een blauwe leiband en uitgereden in de ruimte (niet
gerealiseerd)
2- Ceruleumblauw pigment van links naar rechts in de voeg gestrooid.
3- Een gele pijl in goud gesopt, op de muur afgetekend, gelanceerd en door de tegenoverstaande muur
afgestopt.
4- Een gele sponzen bal besmeerd met turquoise verf, tegen de ruit geworpen en opgevangen.
5- Een botsbal in licht fluogele verf ondergedompeld, op de grond geworpen en opgevangen in een blauwe
pet.
6- Een blauwwit touw in inkt gedrenkt, opgespannen in een hoek en laten schieten.
7- Een houten stokje aan beide zijden in turquoise verf gesopt, op de muur afgedrukt, overgebracht en in de
muur geplaatst.
8- Met een gele 4x4 op afstandsbediening, waarop een gouden en een turquoise potlood zijn vastgetapet,
herhaaldelijk de muren aangereden.
9- Een houten sokkel opgelicht door een gouden acryltube en onder een plotse menselijke val leeggespoten
tegen de muur.
10- Een bestaande voeg in de vloer met zwarte permanente stift gemarkeerd.
11- Een blauwe fietselastiek opgespannen tussen een sleutelgat en een vast punt op de grond (niet gerealiseerd).
Lieven Segers, Vaast Colson en Pol Matthé

De titel van Vaast Colson’s huidige solotentoonstelling bij de
Antwerpse galerie Maes & Matthys luidt: One hundred corkpops to
celebrate the crisis and chouchou Colson’s nine year campaign. Zoals
de titel aangeeft, begon Vaast Colson’s artistieke veldtocht negen
jaar geleden, in 1999, met een performance waarbij hij ’s nachts een
opschrift op een etalageraam (N.V. Jules Ver) door geschilderde
toevoeging van twee letters omtoverde tot een vennootschap met een
literaire naam. Colson, die geboren werd in 1977, was toen 22. Twee jaar
later bracht hij in Artis Den Bosch zijn tweede performance, Famous
in Five, die bestond uit een zelf bedacht initiatieritueel, waarbij een
door de kunstenaar uitgebeeld personage een aantal proeven diende
te doorstaan. Van deze performance, waarin de kunstenaar zich onder
meer moest meten met een witte haai, zijn rekwisieten overgebleven
(bijvoorbeeld een zelfgemaakt haaienkostuum), die in 2004 op een
prachtige manier tentoongesteld werden in het S.M.A.K., maar ook
een foto van een bleke figuur met lange haren en haarband die op
zijn borst de woorden ‘white death’ meevoert. Het eigenlijke werk
van Colson bestaat uit het creëren van onverwachte, beklijvende
ontmoetingen met toeschouwers, ruimtes of omgevingen, waarbij hij
zichzelf soms ombouwt tot een nieuw personage. Altijd wordt zijn
uithoudingsvermogen op de proef gesteld, altijd is het resultaat een
nieuw, magisch beeld.
Groot was mijn verbazing toen ik hoorde dat Colson als een van de
eerste kunstenaars had toegezegd deel te nemen aan het televisieprogramma De Canvascollectie, waar weinig goeds van te verwachten viel,
omdat de gladde geplogenheden van televisieland onverenigbaar zijn
met de haken en ogen (de stroperige tijd) van alle hedendaagse kunst
die deze griezelige gladheid niet tot thema maakt. Colson vond echter
dat het zijn plicht was deel te nemen. ‘Wat kan een kunstenaar bete195

kenen als hij dit soort weerstand niet opzoekt?’ Zijn bijdrage was briljant: hij bracht een beetje olieverf aan op een tafelblad en stelde voor
dat hij gefilmd zou worden terwijl hij, gezeten aan het tafeltje, zou
wachten tot de verf droog was. Buiten televisieland weet iedereen dat
het weken kan duren eer olieverf droog is… Na een tijdje schoof de
opnameleider Colson een geruit A4-blad toe waarop hij geschreven
had: ‘Vaast, hoe lang gaat dit nog duren’? Als bijdrage aan de eerste
wedstrijdronde stelde Colson een uitvergroting van dit kattebelletje
voor. Twee juryleden, die zich gemanipuleerd voelden door de aanwezigheid van de camera’s, beslisten Colson’s werk niet toe te laten
tot de volgende ronde, één jurylid onthield zich. Die mensen hadden
gelijk, maar het was jammer, want ik had graag gezien hoe Colson
deze mini-veldtocht had verdergezet. Als er iets is dat ik heb geleerd
door samen te werken met kunstenaars als Panamarenko, Luc Deleu,
Walter Swennen, Michel François of Ann Veronica Janssens, dan is
het namelijk dat je als bijstander wel kan leren wat een kunstenaar in
het verleden zou hebben gedaan, maar nooit wat hij of zij in de komende ogenblikken zal doen: elk werk, elke situatie, biedt problemen
die de kunstenaar kan oplossen door iets te doen dat op dat ogenblik
nog geen deel uitmaakt van zijn of haar werk of ‘repertoire’. Daarom
is het onmogelijk een nieuw stuk van Tsjechov te schrijven, ook al ken
je zijn hele oeuvre en al zijn idiosyncrasieën op je duimpje. Daarom
zoeken kunstenaars ook weerstand op door zichzelf beperkingen op
te leggen, door van ‘stijl’ of medium te veranderen of door moeilijke
situaties op te zoeken. En daarom zou dit een prachtige gelegenheid
geweest zijn om publiek mee te denken met een kunstenaar. Hoe zou
hij zich hieruit redden? Ah, Colson in de finale, live voor de camera!
Dat had 23 seconden mooie televisie kunnen opleveren!
Ik spreek hierover, omdat Colson in het nu volgende gesprek vertelt
dat de negatieve reacties op zijn deelname aan dit televisieprogramma,
die meestal geuit werden door mensen die verkeerd ingelicht waren,
hem voor het eerst hebben doen beseffen dat hij zich als persoon en
als kunstenaar nog duidelijker moest verhouden ten opzichte van zijn
eigen werk en de personages die hij heeft gecreëerd. De huidige tentoonstelling sluit daarom een periode van negen ‘onbewuste’ jaren af
en vormt het startschot van een nieuwe ‘campagne’.
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Champagnefuif
- De huidige tentoonstelling bestaat uit drie delen: een champagnefuif,
waarbij je voor alle medestanders van de voorbije negen jaar 100 champagneflessen hebt ontkurkt en met de in gele acryl gedoopte kurken
sporen hebt geschoten op het plafond, de muren en de vloer van de tentoonstellingsruimte; het zoeken van een dieperliggende betekenis in de
vlekken-constellatie die dit bacchanaal heeft opgeleverd; en de ophanging van elf door anderen gemaakte foto’s van chouchou Colson, niet op
het ogenblik van een performance, maar juist voordien of achteraf: als
een soort van portretten van de persoon achter het personage van een
performance. Een van die foto’s werd gemaakt tijdens de voorbereiding
van je performance ‘Ten Fibs I Told as a Child’: we zien je vanuit een
onflatteus gezichtspunt met een vreemd gevlekte broek op het dak van
het oude paviljoen op het theaterplein klimmen. Je houdt van dit soort
foto’s omdat ze iets trashy hebben, denk ik, zoals met weinig middelen
in elkaar gestoken skatefilms uit de jaren tachtig. Maar bij andere foto’s,
zoals het portret van Widu Gasti, lijkt die invalshoek te ontbreken.
Waarom heb je besloten deze foto’s nu te tonen?
Vaast Colson: Sinds dat misverstand met de Canvascollectie weet ik
dat tal van journalisten over kunstenaars schrijven zonder vertrouwd
te zijn met hun werk. Ze schrijven niet over je werk, maar over een
karikaturaal aangezette figuur die ze eigenschappen toeschrijven die
op een oppervlakkige manier afgeleid worden uit personages die je
hebt gecreëerd om beeldende situaties op te kunnen roepen. Eigenlijk
kijken ze niet naar je werk, maar storen ze zich aan een door henzelf
verzonnen figuur die achter dat werk zou schuilgaan. Ze reduceren
je tot een karikatuur die gestalte geeft aan hun eigen ergernis. In het
Engels noemen ze dat een ‘stock figure’: een poppenkast-figuurtje dat
niets meer voorstelt dan een uitvergrote karaktertrek.
- Vandaar het prachtige werk ‘Op post’: een poppenkastfiguurtje met
jouw gelaatstrekken, hangend in een dertig centimeter hoog stapeltje
tape-rollen, dat je momenteel tentoonstelt in Wiels?
Colson: Ja. Dat figuurtje is voorgekomen uit dezelfde ervaring. Eigenlijk was ik bezig met een jack-in-the-box-editie, waarbij een bovenop
een veer geplaatst Colson-hoofdje uit een houten doosje opspringt
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en een appeltje aanbiedt. Maar tijdens het traag voortschrijdende assembleren van die doosjes was er ineens zo’n hoofdje op een stapeltje
tape-rollen terechtgekomen.
Chouchou Colson
- Is ‘Chouchou Colson’ de niet-bestaande persoon waaraan sommige
journalisten zich schijnen te ergeren?
Colson: Dat woord heb ik gewoon overgenomen uit een blog, waarin
een journaliste die ik niet ken, die nog nooit met mij heeft gesproken
en hoogstwaarschijnlijk nog nooit een performance of tentoonstelling
van mij heeft gezien, een eind weglult over de Biënnale van Brussel
die er volgens haar geen is, maar ‘natuurlijk ook weer een bijdrage
bevat van Vaast Colson, de chouchou van de Belgische kunstwereld’.
Hoe vreemd zoiets te moeten lezen na negen jaar werk… Als je werk
dan eindelijk enigszins zichtbaar wordt, blijkt het de moeite van het
bekijken zelfs niet waard te zijn.
- Bedoel je met ‘campagne’ een drieëntwintigjarige veldtocht zoals die
van Hamilcar Barca en Hannibal of denk je meer aan een verkiezingscampagne?
Colson: Ik vind het fijn dat het woord zowel verwijst naar intellectuele of artistieke pogingen om zelf zichtbaar te worden (of thema’s
zichtbaar te maken), als naar een fysieke, avontuurlijke of heroïsche
tocht…
- Heeft de keuze van de foto’s die je nu toont iets te maken met die pogingen zichtbaar te worden?
Colson: Als ik uitgenodigd word over mijn werk te spreken, surf ik
altijd naar de site van Dennis Tyfus, de site van de galerie of jouw site,
omdat ik het interessant vind te vertrekken van de manier waarop anderen naar mijn werk kijken. Mensen die écht kijken, welteverstaan,
geen gemakzuchtige journalisten… Tijdens zo’n lezing, die georganiseerd was door Dimitri Vangrunderbeek, Koenraad Dedobbeleer,
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Willem Oorebeek en Ben Meewis, merkte Willem Oorebeek op dat ik
als persoon of als kunstenaar soms heel aanwezig en soms heel afwezig
leek te zijn in mijn werk, maar altijd aanwezig leek te zijn als figuur. Ik
vroeg hem of hij vond dat ik dit thema meer moest formaliseren, zoals
Gilbert and George. In mijn geval vind ik dat niet interessant: het
zou niet meer dan een designoefening zijn. Ik vind het juist boeiend
mezelf telkens opnieuw te moeten bijstellen door een situatie uit te
kristalliseren. Het is heel moeilijk de nodige of juiste weerstand te vinden: dat is het belangrijkste wat er is. Ik vraag mij af of het interessant
voor mij zou kunnen zijn beter te begrijpen wat Willem Oorebeek
die avond bedoelde. Ik geloof immers dat er in iemands relatie met
zijn of haar eigen werk altijd een blinde vlek zit, waarin juist de kwaliteit ervan schuilt. Mijn beweegredenen en mijn manier van handelen
vloeien altijd voort uit het schrikbeeld te goed te weten waar ik mee
bezig ben. Niet omdat ik het bezwaarlijk vind dat ik bepaalde vaardigheden ontwikkeld heb en vooraf kan inschatten of iets zal werken,
maar wel omdat ik wil vermijden iemand te worden die een bepaald
trucje uitvoert en zijn vaardigheden op een voorspelbare manier verzilvert. Het doel van mijn werk is niet het succes of het afhalen (maakt
een vegend gebaar over het tafelblad, alsof hij muntjes in zijn open
hand veegt), maar het opdoemen van het niet geplande. De return zit
in het doen zelf, niet in wat het zogezegd oplevert. Bijvoorbeeld het
ontstaan van dat popje dat in Wiels te zien is. Ik zie dat popje als een
soort van viering van de improvisatie. Ik heb het ontstaan ervan niet
gepland of gedesigned. Het was niet het resultaat van een traject dat
ik voorzien had. Het is gewoon voortgekomen uit een omgang met de
materialen die zich hier in mijn atelier bevinden. Daar hou ik wel van:
dat ik zelf de eerste toeschouwer ben.
Jack in the box
- Wat was eigenlijk de bedoeling van de Jack-in-the-box-editie?
Colson: Vorig jaar heb ik op de Brusselse kunstbeurs een barter-moment georganiseerd, waarbij ik, in navolging van kinderen die zo’n
ruilmoment aanvatten met een appel of een ei, een eigen werk (een
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plattegrond van de beurs, gerubd op een zelfgemaakte stempel) wilde
ruilen tegen een ander werk en dat werk tegen een volgend werk en
zoverder.
- Je bent vroeger dan verwacht gestopt, toen je een tekening van Walter
Swennen verwierf. Die tekening hangt nu in je atelier.
Colson: De bedoeling van de editie was het ondersteunen van de galerie bij het huren van hun stand, waar geen verkoopbaar werk van
mij werd aangeboden. Het werk bestaat uit een houten doosje waar
een Vaastje met een appeltje uit opwipt als je op een knopje drukt. De
zijwandjes zitten vast met haakjes en ogen. Als je de haakjes losmaakt,
valt het doosje open als een tulp… Het heeft niet veel gescheeld of er
had niets gestaan in Wiels. Het was daar nogal hectisch, en alle ruimte
bleek al toegewezen te zijn. Daarom ben ik ergens gaan zitten tekenen
met het popje aan mijn voeten. Na een tijd heb ik het popje weer in
mijn rugzak gestoken, omdat niemand erop reageerde. Maar ’s avonds
kwamen Ivo en Simona mij een plekje voorstellen voor dat zotte popje
dat ze hadden gezien.

Rubens op een biljarttafel
Gesprek met Christopher Wool
Christopher Wool’s recente schilderijen ontstaan door het spuiten
van zwarte kronkelende lijnen, waarvan een groot deel weer uitgewist
wordt met in terpentijn gedrenkte doeken. Dit uitwissen gebeurt in
de vorm van brede vegen, die lichter of donkerder zijn naargelang
van de hoeveelheid terpentijn in het doek, de druk die de schilder
uitoefent en het aantal keren dat de beweging herhaald wordt. Door
het wegwissen van de zwarte verf op de witte ondergrond, ontstaan er
veel grijswaarden. De tour de force bestaat erin al deze grijswaarden
binnen eenzelfde vlak te houden, waar de resterende zwarte lijnen
zich rond lijken te kronkelen.
- Micheline Szwajzer vertelde mij dat je nooit over je werk spreekt.

- Welk beeld zou je graag bij dit gesprek geplaatst zien?

Christopher Wool: Dat klopt. Ik heb mezelf ook nog nooit onderworpen aan een formeel interview. Ik heb ook nooit over mijn werk
geschreven.

Colson: Het liefst zou ik een van jouw foto’s voorstellen als twaalfde
beeld in de reeks portretten van de achterkant van Chouchou Colson.
Die breakdance-foto uit Milaan, bijvoorbeeld. Ik vind het fijn dat Pol
Matthé en Lieven Segers op die foto voorkomen.

- Bestaat er een tekst of een stukje tekst over je werk dat de lezer kan
helpen ernaar te kijken?

21 januari 2009

- Als iemand benieuwd zou zijn naar datgene wat jouw werk specifiek
maakt, waarop zou je die persoon dan wijzen?

Wool: Er bestaat geen enkele tekst die onmisbaar is.

Wool: Wat ik het belangrijkste vind in een schilderij is de picturale
ruimte.
- Zou je mij willen vertellen welke schilderijen je ontroeren?
Wool: Momenteel kijk ik veel naar het late werk van Picasso, Willem De Kooning en de laatste periode van Jackson Pollock. Algemeen
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wordt die periode als zwakker beschouwd, omdat de schilderijen traditioneler zijn, maar ik vind dat een misvatting. Traditie is niet in tegenspraak met vernieuwing.
- Jouw schilderijen staan dichter bij De Kooning dan bij Pollock, omdat
de picturale ruimte van Pollock’s schilderijen lijkt uit te dijen buiten
de lijst, terwijl De Kooning de picturale ruimte wilde insnoeren, zoals
Mondriaan.

- Wat zijn je lievelingsfilms?
Wool: Ik noem liever namen van cineasten dan titels van films. Scorsese, bijvoorbeeld.
- ‘Mean Streets’. Robert De Niro vechtend op de biljarttafel.
Wool: (Lacht.) Ja! ‘A mook? What’s a mook? You can’t call me a
mook!’ Eén van mijn favoriete replieken.

Wool: Ik hou van Mondriaan.
- De Niro’s zwaaiende benen doen mij denken aan Rubens.
- Vooral van zijn laatste schilderijen, vermoed ik.
Wool: Ja, ik heb er een gezien in Madrid. Het was ongelooflijk mooi.
- Hou je van het werk van Rothko?

Wool: Raging Bull is ook een heel barokke film, met barokke camerabewegingen en een barok verhaal…
- Hou je van de films van Bergman, met die eindeloos verglijdende grijswaarden?

Wool: Rothko was niet geïnteresseerd in compositie. Ik wel.
- Hou je van de ‘Kruisafneming’ van Rogier Van Der Weyden?
Wool: Dat is het lievelingsschilderij van mijn echtgenote. Ik hou meer
van Rubens en Velásquez.
- Ik las onlangs enkele wonderlijke pagina’s van Roger Fry over Rubens.
Hij legt uit dat Rubens er als eerste in slaagde zowel plastisch te zijn –
door het oproepen van lichamen waar je de wind rond voelt spoelen en
het oproepen van een realistische diepte met tal van elkaar opvolgende
lagen – zonder dat zijn schilderij uiteenviel in fragmenten. Hij kon al
deze plastische vormen en scènes op verschillende afstanden terugbrengen tot één harmonisch vlak door zijn gebruik van wit, dat het mogelijk
maakte sterk lijkende contrasten te bekomen door met verschillende
waarden van dezelfde kleur te werken. Een saai, aardekleurig rood kon
ineens zo fel lijken als vermiljoen, een grijs dat uit weinig meer dan
zwart en wit bestond, kon een hemelsblauwe lucht oproepen.

Wool: Mijn echtgenote is er dol op. Voor mij zijn ze te zwaar. Maar
onlangs zag ik Polanski’s Knife in the Water. Dat is een mooie grijze
film.
- Terug naar jouw grijswaarden. Je creëert ze door zwarte verf uit te wissen met vodden. Wat voor vodden zijn dat?
Wool: Ik koop grote rollen katoen en knip daar mijn eigen vodden uit.
Ik denk dat het een stof is waar ze T-shirts van maken. Maar eigenlijk
spreek ik niet graag over de technische aspecten van mijn werk.
- Schilder je nog altijd met lak?
Wool: Eigenlijk ben ik nu op zoek naar andere oplossingen, omdat ik
nu in Texas schilder en lak daar door de warmte te snel droogt. Ik heb
het geprobeerd met olieverf, maar het lukt niet.
- Olie droogt te traag en druipt waarschijnlijk teveel.

Wool: Dat lijkt een mooie passage te zijn. Ik heb Fry gelezen toen ik
jonger was. Ik hield ervan. Zou je mij die pagina’s willen opsturen?
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Wool: Ja… Nu ben ik op zoek naar verschillende mengsels met lak.
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- Je brengt de lak aan als spray. Met welk toestel?
Wool: Een machine die gebruikt wordt om meubels of auto’s te verven. Je kan er verschillende spuitkoppen op aansluiten. Ik gebruik de
kop die de kleinste cirkel produceert. Je kan het effect aanpassen door
de hoeveelheid lucht en de hoeveelheid verf te regelen.
- In je prints gebruik je blauw, maar in je schilderijen gebruik je uitsluitend zwart. Heb je het ooit met een andere kleur geprobeerd?
Wool: Ja, maar het werkte niet. Ik had chromatische problemen. Andere kleuren reageren anders op de geleidelijke toename van het wit
door het wegwissen. Rood wordt bijvoorbeeld helderder, krachtiger,
zoals Fry zegt over Rubens. Daardoor had ik problemen om alle gewiste partijen binnen hetzelfde vlak te houden. Ik verkreeg ongewenste diepteverschillen. Als ik twee verschillende kleuren gebruikte, had
ik hetzelfde probleem.
- Het probleem van het wijkende blauw en het naar voor springende
rood, dat Mondriaan trachtte op te lossen door zwarte lijnen tussen de
kleurvlakken te schilderen?
Wool: Ja.
- Maar tegelijk probeer je een zo groot mogelijke verscheidenheid te
verkrijgen binnen de gewiste partijen, ook qua materie, bijvoorbeeld
door de verf langer te laten drogen voor je begint te wissen, waardoor ze
korreliger wordt?
Wool: Ja.
- Wat mij ook treft is het formaat van de doeken en de omvang van de
wisbewegingen. Ze lijken net iets te groot voor een normaal mens.
Wool: Dat is ook bijna zo, ze vormen de grens van wat een mens kan
doen in één beweging.
29 januari 2009
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Per angusta ad augusta !
Over een tentoonstelling van Leon Vranken
Momenteel kan u in de Stella Lohaus Gallery in Antwerpen terecht
voor de eerste solo-tentoonstelling van de kunstenaar Leon Vranken
(1975). In deze prachtige tentoonstelling laat Vranken alle thema’s van
zijn werk samenkomen in een verbluffende ontmoeting tussen ambachtelijk meesterschap, ruimtelijke reflectie en een zowel humoristische als
intellectueel hardnekkige dialoog met de kunstgeschiedenis.
Zeven jaar geleden, als docent van de richting In Situ3 aan de Antwerpse academie, zag ik voor het eerst een werk van Leon Vranken:
een ontroerend mooie, met eikfineer afgewerkte maquette van een
rond bed. De kunstenaar vertelde mij toen dat hij dit bed op ware
grootte wilde maken, eveneens afgewerkt met fineer. Hij verzekerde
mij ook dat hij dit zelf kon, omdat hij in de middelbare school was
opgeleid tot schrijnwerker. Voor het eerst deed fineer zich niet meer
aan mij voor als een masker voor namaak, maar als een gesofistikeerd
en nobel gebruik van écht hout. Het werk van Leon Vranken veroorzaakt dit soort van subtiele omkeringen of verschuivingen in onze
waarneming: wat nagemaakt lijkt, blijkt echt te zijn; wat echt lijkt,
blijkt een illusie.
Vier voorbeelden. In 2004 kopieerde of verdubbelde Vranken enkele
voorwerpen die hij had aangetroffen in een woning in Rotterdam: een
trapleuning, een lamp, een houten rekje. Toen deze voorwerpen later
buiten deze woning tentoongesteld werden, verzameld onder de titel
The Garden with the Two-Forked Paths leek het wel alsof ze werkelijker geworden waren dan de buiten het blikveld verdwenen originelen. In 2006 toonde Vranken in het Muhka de sculptuur Never Mind
the Steps: een metalen schoor die de bovenliggende verdieping van het
museum leek te ondersteunen, met tussen de schoor en de zoldering
een turkooiskleurige, schijnbaar samengedrukte ballon. De ballon is
eigenlijk een harde polyester vorm. In 2007 toonde hij in het Herman
Teirlinckhuis in Beersel een ‘vermoeide’ bezem, die met doorbuigende
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steel tegen de muur rustte. De steel was opgebouwd uit verschillende
laagjes balsa, die nadien gladgeschuurd werden in de vorm van een
steel. In datzelfde jaar beëindigde Vranken zijn verblijf aan het Hisk
met een prachtige, zesdelige, ogenschijnlijk leren zitbank, waarin tijdens een tentoonstelling in het Museum Dhondt-Dhaenens menigeen
zich opgelucht liet neerploffen… om tot de conclusie te komen dat
het om een in de massa gekleurde, polyester sculptuur ging.

deze opstelling kunnen zien als een opstelling om een verfrol te testen… Voor mij gaat het echter om afzonderlijke sculpturen. Aanvankelijk heb ik gewerkt met een maquette van de galerie, waarin ik miniatuurversies van deze sculpturen probeerde te spreiden. Uiteindelijk
kwam ik tot deze gang, of lange kast, waar alle sculpturen tegenaan
gestapeld zijn. Ik hou wel van het idee dat de toeschouwer een fysieke
inspanning moet leveren om het werk te kunnen zien.

Het nadeel van een snelle opsomming als bovenstaande, is het risico
dat de lezer de beschreven sculpturen gaat opvatten als grapjes, omdat de fysieke aanwezigheid van de werken ontbreekt. Eigenlijk gaat
het natuurlijk om de manier waarop de toeschouwer oog in oog komt
te staan met een ogenschijnlijk banaal, maar algauw raadselachtig
voorwerp. In de huidige tentoonstelling betreedt de bezoeker niet een
tentoonstellingsruime, maar een nauwe, donkere, met houten wanden
afgesloten gang. Wie aan het eind van die gang tegen de achterwand
duwt, creëert zo een opening waardoor de tentoonstellingsruimte toegankelijk wordt. De volhardende bezoeker stapt vervolgens uit een
zijwaarts gestapeld samenstel van sculpturen, waarvan het grootste
gedeelte over rails rolt, waarbij een uiterst secuur aangebracht, verborgen tegengewicht ervoor zorgt dat de opening waardoor de bezoeker de ruimte heeft betreden, zich meteen weer sluit. Elke keer
als iemand uit de sculptuur tevoorschijn komt, wordt een verfrol met
een lange steel een veertigtal centimeter omhooggeduwd uit een bakje
met turkooiskleurige verf, zodat er telkens een nieuw laagje verf op
een lichtjes schuin staande plaat (waarachter het tegengewicht schuilgaat) wordt aangebracht. De pompende elasticiteit van de sculptuur
en de kleur van deze verf herinneren ons aan de metalen schoor en
de schijnbaar samengedrukte ballon van Never Mind the Steps. Wat
een mooie vrijgezellenmachine! Hoe teder en delicaat dynamisch het
binnendringen van de donkere gang en het resulterende likje verf!
Eerst deinzen we achteruit om dit spektakel in zijn geheel met de blik
te kunnen omvamen, daarna gaan we de afzonderlijke sculpturen
nieuwsgierig van dichterbij bekijken.

- Sommige sculpturen zijn gewone gebruiksvoorwerpen, zoals een stoel
en een bowlingbal, die je wel zelf geschilderd hebt. Andere voorwerpen,
zoals de lange balk en de kegel, zijn zelf gemaakte imitaties. Hoe zie je
de verhouding tussen die sculpturen?

Leon Vranken: Iemand dacht bij het zien van deze sculptuur aan testopstellingen bij Ikea, waar matrassen door zuigstangen eeuwig gemarteld worden om hun duurzaamheid aan te tonen. In die zin zou je
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Vranken: De bowlingbal en de stoel zorgen voor een beetje lucht in de
stapeling. Ze zorgen er ook voor dat de mensen iets herkennen, waardoor ze anders gaan kijken naar de vormen die ze niet herkennen. Er
zijn ook tussenvormen zoals de balk en de kegel, die ze wel herkennen, maar die eigenlijk niet echt zijn. De kegel heb ik gemaakt uit
opeengestapelde, op maat gezaagde schijfjes MDF. Als je goed kijkt
zie je dat hij een beetje scheef is.
- De balk is afgewerkt met fineer. De schraagjes van één behangertafel
zijn van dennehout en de schraagjes van de andere tafel zijn eiken replica’s.
Vranken: Deze installatie gaat voor mij over vormen die echt willen
zijn, Deze sculptuur gaat voor mij over vormen die echt willen zijn,
maar daar niet helemaal in slagen. In elke sculptuur zit het verlangen
te lijken op een basisvorm zoals een bol, een kegel, een balk of een
kubus. De kegel heeft ook de neiging een basisvorm te worden, maar
het is nog niet gelukt. Samengevat zou je kunnen zeggen dat ik bezig
ben met vorm, kleur, ritme, materiaal en compositie. (Lacht.)
31 januari 2009
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Tamara Van San, ‘Impressions d’Afrique’, 2009

Henry Moore
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Tamara Van San, ‘Untitled’, Kunst & Zwalm, 2009

Vaast Colson, ‘A Retrospective’, Kunst-Nu, S.M.A.K., 2004 (met Cyriel Engels)
Koen Deprez, Neerpelt, 2009
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Guy Rombouts, september 2008

Het atelier van Raoul De Keyser, januari 2009

Ann Veronica Janssens, ‘Aquarium’ (1992-2007)
Bernd Lohaus, april 2007

Marlene Dumas, ‘Magnetic Fields (for Margaux Hemingway)’, 2008. Courtesy Zeno X Gallery.

215

Leon Vranken, maquette voor ‘The Travelling Riddle’, Stella Lohaus Gallery, 2009.
Leon Vranken, ‘The Travelling Riddle’, Stella Lohaus Gallery, 2009.
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Neutelings Riedijk Architecten, MAS, Antwerpen, 2009.
Luc Deleu & TOP Office, ‘De Zeemijl’, Brussels Biennial, 2008.
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Jan Van Imschoot

In het atelier van Philippe Vandenberg, september 2008

Joris Ghekiere

Nick Andrews, ‘A Farewell Note’, 2009
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In het atelier van Philippe Vandenberg, september 2008
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Repetitie van Bissy Bunder, april 2009

Tim Segers, Olga Dengo en George Nuku, juni 2009.
Kati Heck, ‘Vier Leute passen in ein Taxi’, Stella Lohaus Gallery, 2009.

220

Kati Heck in haar atelier, augustus 2009.
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Pol Matthé in Lokaal01, Antwerpen, 2009.
Peter Buggenhout

Luc Tuymans, Wiels, 2009.
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beeld delepeleire in artis

In het atelier van Damien De Lepeleire, augustus 2009 (op de achtergrond: ‘Nieuwe bronzen uit de renaissance’, aquarel)

The Many Things Show
Over een prachtige solotentoonstelling van Tamara Van San
Tamara Van San (1982) stelt onafgebroken tentoon sinds 2005. Haar
werk ensceneert een eeuwig opdoemen van het beeld uit de materie.
Niks geen voer voor gestudeerde betweters, maar een paradijs voor
mensen die geloven in het bestaan van wat Luc Tuymans de fysieke
intelligentie heeft genoemd. Met polyurethaanschuim gevulde ballonnen barsten open en tonen een fragiel opwellend groen plantje.
Amorfe of niet thuis te brengen stapelingen, bespoten of overgoten
met felgekleurde verf, verschijnen als nieuwe koraalsoorten, bergkristallen, vissen die op vogels lijken of Moorse potloodtorentjes. Als kind
hield deze kunstenaar ervan urenlang te bladeren door atlassen en
geïllustreerde naslagwerken. In haar werk, dat zowel luchtig is als subliem (de duisternis doemt op uit de van nabij bekeken textuur), keert
die voortgaande verwondering verrijkt en versterkt terug. Wonderlijk
vrij zijn deze sculpturen! Los van alle vooroordelen, ongelooflijk goed
gebakken, als in de ruimte geduwde, radicale schilderijen die een poëtische, ontroerende en soms verontrustende werking hebben, omdat
ze een spiegel lijken te zijn van de incongruente, zichzelf voortdurend
vernieuwende en overstijgende werkelijkheid die ons omringt.

Tamara Van San, Zonder titel, Lokaal01, Antwerpen, 2006

Het is een mooie tentoonstelling. In tegenstelling met de even ontroerende solo in het Rhok in mei van vorig jaar, heeft Van San er deze
keer niet voor geopteerd de hele ruimte te voorzien van accenten en
contrapunten, maar binnen een strakke presentatie de rijkdom van
haar werk tot bloei te laten komen. Het meest verrassende, in dit opzicht, is een op ooghoogte bevestigde rij van twaalf sculpturen wier
exuberante vormen versterkt worden door de regelmaat van de ophanging. Wat een talent! Bidden kunnen wij, dat deze kunstenaar snel
enige overheidssteun krijgt, zodat ze haar werk kan blijven ontwikkelen. Niemand die kan voorspellen wat we dan te zien zullen krijgen!
Ik vraag Van San wat de mooiste dingen zijn die ze ooit heeft gezien. ‘De lucht,’ antwoordt ze, ‘een oranje appelsienzon, een rog met
blauwe stippen, de markt van Fes, de zee, vuurtorens, boeien, groener
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gras, rode boomkrabben, mist, een spelletje met gekleurde pionnen,
een zwartblinkend tijgerachtig beest in de zoo, veel kwallen, een olietanker, mensen, een toren in Casablanca, vallende sterren, visnetten,
waterlelies, vlinders in Joegoslavië, Chott El Cherid, een zandstorm,
bergen fruit en groenten, Jeruzalem, een uitkijktoren, de woestijn, een
muur.’

Aan de wieg van de geschiedenis, elke dag
Over Maarten Vanden Eynde’s
Wetenschap van de Eerste Dingen
Alle mensen gebruiken verhalen en beelden om vat te krijgen op een
wereld die grotendeels onkenbaar is. Die verhalen en beelden hoeven
niet overeen te stemmen met die onkenbare werkelijkheid. Zolang ze
effect sorteren, zullen ze gebruikt worden. Hierin berust het gemeenschappelijke van kunst en wetenschap: de ontwikkeling van nieuwe
vormen die een omgang met de werkelijkheid mogelijk maken, waardoor we rustiger, makkelijker en comfortabeler kunnen leven. In beide
gevallen gaat het erom strategieën uit te vinden om nieuwe inzichten
of beelden te verkrijgen op basis van de bestaande kennis. (Thomas
Kuhn schrijft dat de voornaamste vernieuwingen in de wetenschap
zich vermoedelijk voordoen tijdens de slaap van de wetenschappers.)

1 februari 2009

Tijdens mijn eerste ontmoeting met Maarten Vanden Eynde, was ik
getroffen door de verrassende vormen van zijn sculpturen, maar ook
door de vreemde verzameling beelden die ik aantrof op een muur van
zijn atelier en die gerangschikt waren volgens oude en pas uitgevonden wetenschappen. Sommige patronen in de beelden op de muur
leken op de grillige vormen van de sculpturen (bijvoorbeeld de takken die aan geweien doen denken en de herstelde barsten in de lemen
bodem van een Frans meer). Ik voelde een vreugdevol geloof in de
mirakelen van de vorm, als wondere sluipwegen naar de wereld die
ons omringt. Ik noem dit geloof vreugdevol, omdat het duidelijk was
dat de kunstenaar de hypothetische aard van zijn constructie erkende
en naar waarde schatte. Tal van kunstenaars jongleren met theorieën
om tot nieuwe beelden te komen, maar vaak nemen ze zichzelf zo
ernstig dat het genant wordt. Ik geef toe dat ik de voorkeur geef aan
de speelse benadering van deze kunstenaar.
Toch moest ik eerst een lezing bijwonen, door de kunstenaar aangeboden aan studenten van de Antwerpse academie, vooraleer ik de achtergrond en misschien een van de onderliggende betekenissen vatte
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van Vanden Eyndes Genetologie of Wetenschap van de Eerste Dingen. Blijkbaar kende de kunstenaar een moeilijke, hopeloze periode,
waarbij hij alles wat hij maakte of deed waarnam als onderdeel van
een snel stervende wereld. Als jongeling leed ik aan dezelfde spleen
of wanhoop, tot ik de jonge, onbesuisde Bedrich Eisenhoet uitvond
die, onbezwaard door het verleden en onbevreesd voor de toekomst,
durfde te schrijven en handelen alsof hij de allereerste dichter was.
De benadering van Vanden Eyde is anders, complexer, verfijnder en
misschien ook doeltreffender. Met een enthousiasme dat herinnert
aan Walt Whitman en Alvaro de Campos’ verlangen alles te zijn en
overal tegelijk, tracht deze jonge man de volledige menselijke kennis
van de verkeerde kant te bekijken. Zijn werk lijkt te berusten op een
geniaal moment, dat lijkt op Nietzsche’s openbaring over de Eeuwige
Terugkeer van het Gelijke: zelfs als onze levens zinloos zijn, kunnen
we elk onderdeel ervan zwaarte verlenen door ons in te beelden dat
het eindeloos herhaald zal worden…
Dit is de redenering van Vanden Eynde: wat als alles wat ik deed geen
deel uitmaakte van een stervend verleden, maar van het veelbelovende begin van een prachtige toekomst? Wat als het voorwerp dat ik op
dit moment vervaardig, het enige voorwerp zal zijn dat binnen 2000
jaar overblijft van dit tijdperk? In dat geval verkrijgt elk voorwerp een
bijzondere zwaarte. En wordt het grappig. Want vanaf dat ogenblik
kan elk ding dat we maken ook beschouwd worden als een mogelijke
getuige van de domheid, smakeloosheid of absurditeit van onze cultuur. Zo lijken tal van Vanden Eynde’s sculpturen een commentaar te
zijn op de manier waarop we doorgaans omgaan met vaak toevallige
overblijfselen uit het verleden en er verhalen rond weven. Zo heeft hij
een Ikea-kopje gebroken en weer hersteld en is hij naar Rome gereisd
om er een artefact te begraven op een archeologische site. Hij stelde
een mineralogisch museum voor een brokstuk van de Berlijnse muur
te conserveren en tentoon te stellen. Hij ontdekte authentieke pootafdrukken van een Chihuahua in Los Angeles, gedateerd rond het
jaar 2008, en trachtte ze te bewaren voor de mensheid. Eigenlijk keert
hij onze historische manier van kijken om door nu al te voorspellen
wat er in de toekomst zal overblijven van onze maatschappij (en hij
vergeet daarbij nooit dat dit een absurde bezigheid is). Vandaag is het
een algemeen aanvaard idee dat elke vorm van geschiedenis eigenlijk
een constructie van de beschouwer is. Objectieve geschiedenis bestaat
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Maarten Vanden Eynde op jacht

niet. We weten niet wat er is gebeurd in het verleden, we weten niet
wat er gebeurt in het heden en we weten zeker niet wat er zal gebeuren
in de toekomst. Maar zolang we ons houden aan Socrates’ raad niet te
vergeten dat we niets weten, kunnen we de wereld blijven benaderen
met een open geest en misschien zelfs iets bijleren.

Maarten Vanden Eynde, ‘xx’

Het Genetologisch Onderzoek van Vanden Eynde is onderverdeeld
in verschillende hoofdstukken, die beantwoorden aan verschillende
traditionele en sommige zelf uitgevonden wetenschappen. Het hoofdstuk dat wordt ingeleid door deze tekst is gewijd aan de archeologie. De archeologie is natuurlijk nauw verwant aan Vanden Eyndes
Wetenschap van de Eerste Dingen. Zich baserend op de interpretatie
van geïsoleerde vondsten, probeert zij zich een beeld te vormen van
verdwenen culturen. Grappige bezigheid. Als ze het oudst bekende
menselijke bot in Afrika vinden, dan geloven en beweren archeologen
dat de mens is ontstaan in Afrika. Als ze een ouder bot in China vinden, dan moet de mens ontstaan zijn in China. Enzovoort. Archeologen die vroeger een gouden aap vonden, beweerden dat die afkomstig
was van een cultuur die apen aanbad. Waarom zouden ze anders zo’n
verfijnd voorwerp hebben vervaardigd? Begrippen zoals het plezier
van het maken waren daarbij niet aan de orde. Deze aanpak was zo
lachwekkend, dat archeologen tegen het eind van de 20ste eeuw (!)
begrippen zijn gaan invoeren zoals de vrijheid van de ambachtsman
en de zogenaamde ‘emulatie’: het tot stand komen van voorwerpen als
reactie op andere culturen of als gevolg van een soort van kopieerlust,
waarbij zogenaamd representatieve motieven naar de achtergrond
verdwijnen. Natuurlijk is ook dit emulatie-verhaal lachwekkend, zolang archeologen hun bezigheden niet blijvend kunnen beschouwen
als hypothetische verhalen.
Een van de belangrijkste boeken op het vlak van de archeologie,
vandaag, is Steven Mithen’s The Prehistory of the Mind (1996). Met
zijn zogenaamd cognitieve benadering probeert Mithen de plotselinge
opkomst van kunst en landbouw te verklaren als een gevolg van een
verandering in het brein van de mens, d. w. z. een genetische verandering
bij het ontstaan van de soort homo sapiens sapiens. Volgens Mithen
beschikte de mens voordien over verschillende kennisgebieden die
ontstaan waren als een antwoord op verschillende problemen: een
kennisgebied voor het ontwerpen en gebruiken van werktuigen, een
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gebied voor het herkennen van de natuurlijke omgeving (oriëntatie,
spoorzoeken), een gebied voor taal en een gebied voor sociaal verkeer.
Naast deze vier gebieden zou de mens ook over een vijfde, algemene
intelligentie hebben beschikt, die hij gemeen had met de dieren.
Kunst en landbouw zouden mogelijk geworden zijn zodra de kennis
van de vier afzonderlijke gebieden ging overvloeien in de andere
gebieden, waar ze op een ‘onjuiste’, metaforische manier toegepast
ging worden.
We weten dat kunst en wetenschap zich daadwerkelijk zo ontwikkelen: door het toepassen van patronen die afkomstig zijn uit één gebied (bijvoorbeeld de wiskunde) op een ander gebied (bijvoorbeeld
de biologie), maar hebben we een genetische revolutie nodig om de
geboorte van kunst en landbouw te verklaren? Volgens Mithen was
zo’n genetische sprong nodig om moeders in staat te stellen de nodige
sociale en linguïstische vaardigheden te ontwikkelen om anderen ertoe te brengen hen van voedsel te voorzien terwijl zij voor hun babies
zorgden. Hij vermoedt ook dat de sociale en taalkundige kennis op
dat moment in elkaar is gaan overvloeien. Ik denk niet dat Mithen ooit
een moeder met een pasgeboren baby heeft geobserveerd (en dat hij
daarom de kracht en mobiliteit van zogende moeders onderschat) en
zich nooit echt heeft afgevraagd hoe zogende dieren overleven. Afijn,
veel zin heeft het niet deze fantasieën uitgebreid te bespreken. Het
belangrijkste is vast te stellen met hoeveel ernst ze worden opgelepeld
en hoe vreemd het is dat ze niet worden voorgesteld als hypothesen,
maar als constructies die noodzakelijk waarheid moeten bevatten.
Hoe hopeloos!

vooronderstellingen. Deze open manier van denken maakt het mogelijk dat hij dingen waarneemt die de andere mensen ontgaan, bijvoorbeeld wanneer hij gaandeweg de linguïstische, vierdimensionale,
visuele, ruimtelijke en temporele structuur ontdekt van de doventaal,
in tegenstelling met de meer lineaire structuur van de gewone taal.
Afijn, als we de archeologie vergelijken met twee andere wetenschappen van de eerste dingen, evolutionaire biologie en sterrenkunde, dan
zien we dat ze vaak gebukt gaat onder teleologische vooroordelen en
een pathetische zucht naar ‘wetenschappelijk’ bewijs en dat het de
speelse, nederige, tolerante en bewust hypothetische benadering van
de astronomie ontbeert.

Eén blik op de geschriften van Oliver Sacks zou je doen afvragen
waarom Mithen niets zegt over muziek. Als we echt moeten geloven
in een aangeboren taalkundige en sociale spraakkunst, zoals hij doet,
waarom zouden we die dan niet omschrijven als een soort van muzikale intelligentie of gewoon een biologische, chemische, elektrische
en ritmische manier om kennis op te slaan en dooreen te klutsen?
In zijn boek A Leg to Stand On stelt Sack voor de proprioceptie (het
interne ‘beeld’ dat we hebben van ons lichaam en bij uitbreiding onze
identiteit) te beschouwen als een soort van melodie, die onafgebroken wordt gevoed door zenuwimpulsen die afkomstig zijn van ons
hele lichaam. Hij stelt die ideeën niet voor als waarheden, maar als

Jammer genoeg is dezelfde gesloten, angstige, teleologische manier
van denken ook eigen aan de kunstgeschiedenis en de kunstkritiek,
die altijd op zoek gaan naar ‘betekenis’ in plaats van de kunst naar
waarde te schatten als een eindeloos voortbrengen van beelden en
vormen die ons in staat stellen nieuwe aspecten van de werkelijkheid
te creëren, bloot te leggen, te ervaren, te manipuleren, te onthouden
of gewoonweg bereikbaar te maken voor het plezier. Vaak lijkt de betekenis die zij ontwaren nogal oppervlakkig en schraal te zijn, ontdaan
van lichamelijkheid, zintuiglijkheid, ritme, materie, kleur en incongruë
diversiteit of onvoorspelbaarheid. Meestal richten ze hun aandacht
op wat kunstwerken gemeen hebben in plaats van te kijken naar wat
hen van elkaar onderscheidt. Volgens Lévi-Straus (in een lichtvoetige
lezing voor de Cadadese radio), kunnen we de betekenis van mythen
achterhalen als we kijken naar wat ze gemeenschappelijk hebben, bijvoorbeeld de aanwezigheid van tweelingen. Hij heeft natuurlijk gelijk,
maar toch zou ik eens een omgekeerde benadering willen voorstellen,
en tevreden zijn met de verschillen die deze mythen te bieden hebben. De benadering van Lévi-Strauss is immers tautologisch: wat je zal
ontdekken, onder de gemeenschappelijke noemer van twee mythen,
zijn de bestanddelen die je nodig hebt om een mythe te creëren (bijvoorbeeld het beeld van twee identieke individuen). En die bestanddelen zijn, door de beperkingen van ons brein en de wereld, overal
dezelfde. Hoe bekoorlijk worden dan niet alle verschillen, nuances en
minieme vondsten, die de oude thema’s opnieuw laten opleven of laten voortbestaan in deze of gene specifieke, eeuwenlang overlevende
vorm? Laten we daarom heel even de verschillen tussen de verschillende mythes niet als verwaarloosbaar beschouwen, maar juist als hun
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meest zinvolle bestanddelen! En dan weer niet! Was Herakleitos de
Duistere de eerste die metaforen gebruikte (‘Het vuur is vader van
alle dingen’) door de toentertijd recente introductie van muntstukken (zoals Marxisten zouden geloven) of kunnen we de introductie
van geldstukken (en hun symbolische, goederen vervangende waarde)
zien als het gevolg van een nieuw vermogen tot metaforisch denken?
Vermoedelijk gebeurden beide dingen tegelijkertijd.
In 2003 maakte Maarten Vanden Eynde reusachtige kiezelstenen uit
grote fragmenten van bakstenen muren en legde ze in de bedding van
een rivier (Stone Age, Genetologic Research N°3, 2003). Dit werk verwijst naar de door mensen gemaakte stenen die door de beweging
van de zee in kiezels veranderd zijn en op veel stranden aangetroffen
worden. Ik vind het een prachtige sculptuur door de onverwachte
omvang en het speelse gesprek tussen de rechte voegen en het afgeronde volume. In 2004 leerde Vanden Eynde in Japan hoe hij een traditioneel keramisch theekopje kon maken. Hij maakte er een, liet het
kapot vallen en stelde de scherven tentoon. In 2007 stelde hij enkele
bijna sluitende fabrieken uit om twee exemplaren van een product
dat ze vervaardigden aan hem te schenken om een soort van Ark van
Noach te creëren. In 2008 reconstrueerde hij het skelet van de Homo
Stupidus Stupidus en stelde hij een negatieve, kleine afdruk tentoon
van een lamp en een kopje als overblijfselen van het Ikea-tijdperk. De
titel van de sculptuur Plato’s Closet herinneert aan de beroemde parabel van de grot en Plato’s overtuiging dat niet-filosofen blind waren
voor de Ware Werkelijkheid die vandaag, 2000 jaar later, nog altijd de
neiging heeft zich te verhullen. Struikelen kan geen kwaad, denk ik
dan, zolang het maar een elegante vorm aanneemt.

Over de dingen en het drama
Over het werk van Robert Devriendt

De schilder Robert Devriendt (1955) bracht zijn jeugd door op een
afgelegen boerderij. Er was geen televisie. De enige vervaardigde beelden die hij op jonge leeftijd onder ogen kreeg, waren de schilderijen in
de kerk of de prentjes die zich in de verpakking van chocoladerepen
bevonden. Op zijn dertiende, in het gezegende jaar 1968, schreef hij
zich in voor een Amerikaanse cursus voor beginnende schilders, die
luisterde naar de naam Famous Artists Course. De schriftelijke opdrachten van deze cursus bevatten beelden van schilders als Picasso
en Willem De Kooning. De eerste solotentoonstelling van Robert Devriendt dateert van 1983. Toen al schilderde hij de kleine schilderijtjes
die we nu van hem kennen. Zeven jaar geleden begon hij deze werkjes
te groeperen in kleine reeksen.

Ik ben benieuwd te zien hoe dit prachtige en doorvoelde werk zich
zal ontwikkelen.

‘Ik heb altijd dingen uit mijn omgeving geschilderd, die ik een rol
toebedeel in een ingebeeld drama dat zich rondom mij zou afspelen,’
vertelt de kunstenaar. ‘Door die rol krijgen ze iets dat de realiteit lijkt
te overstijgen. Mijn werk lijkt altijd te vertrekken van een botsing tussen de directe actie en de uitstraling van de dingen in de natuur en de
onrechtstreekse en vertragende werking van de cultuur. Ik denk dat
we illusies moeten scheppen om te kunnen omgaan met de werkelijkheid. Dit scheppen van illusies gaat onverminderd voort, omdat ze onafgebroken ontmaskerd worden… Ik suggereer een drama, maar het
is aan de toeschouwer om dit drama vorm te geven en het botsen van
de beelden te interpreteren… Zelf wil ik in de eerste plaats luisteren
naar de dingen en ze naar voren laten treden. De gebruikte schildertechniek hangt af van de stoffelijke realiteit van het afgebeelde ding en
de manier waarop dit oplicht. Mijn schilderijen zijn vrij glad, omdat ik
niet wil dat de factuur het beeld komt verstoren.’

2 februari 2009

17 februari 2009

De namaak-geweien, de herstelde barsten in de bodem van het Franse
meer en in het Idea-kopje, en de tientallen andere scheuren, vouwen,
ritmes en patronen in het werk van Vanden Eynde zingen een lied van
eindeloos veranderende vormen die ons voorthelpen door de nacht.
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Grenzen, flinterdun, maar niet te slechten
Gesprek met Michel François
Momenteel zijn er van Michel François (1956) tentoonstellingen te
zien in Lausanne, Rome en Brussel. In de herfst van dit jaar komt er
een grote overzichtstentoonstelling van zijn werk in het S.M.A.K. Het
minste wat van het werk van deze kunstenaar gezegd kan worden, is
dat het thematisch strak is en zich vormelijk blijft ontwikkelen. Zijn
allereerste voldragen werken waren een bewoond, taps toelopend
‘appartement’ in een uitstalraam (Appartement à louer, Galerie ERG,
Brussel, 1980) en een door de kunstenares Tapta opgezette residentie in de Fondation pour la tapisserie in Doornik (Araignées, 1983),
waar hij spinnen verzamelde en hun gedragingen weergaf in grote, aan
spinnenwebben herinnerende tekeningen. Vorig jaar toonde hij vooral
kleine sculpturen, onder meer in galerieën in Londen en New York.
In Los Angeles bouwde hij de installatie Domestic, die vertrok van
de migratieproblemen aan de Mexicaanse grens. Uit dit werk zijn de
huidige sculpturen voortgekomen, die een volledige ruimte innemen,
maar heel economisch en eenvoudig van opzet zijn. De thema’s van
François zijn wezenlijk onveranderd gebleven, maar ze hebben zich
verdiept en verbreed. Zijn sculpturen lijken nog steeds vormelijke reflecties over het beeldhouwen zelf, maar tegelijk blijven ze berichten
over de plaats van het lichaam in de wereld, het lichaam als poreuze
structuur, de grens tussen het private en het publieke, het ontspringen van de politiek aan de plaats van ons lichaam in de wereld en de
manier waarop we worden ingesnoerd door onzichtbare, onvatbare of
flinterdunne, maar niet te slechten grenzen.
- Wat toon je in Lausanne?
Michel François: Er zijn drie klassieke zalen met parket, sierlijsten
en zenitaal licht, gebouwd aan het eind van de 19de eeuw, een beetje zoals het Paleis voor Schone Kunsten in Brussel. In de eerste zaal
toon ik een werk dat Blindé heet: vier glazen zijden van een bodemen dakloze kubus van 2 x 2 x 2 meter. Op het midden van elke ruit
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hebben we herhaalde keren met een moker gemept, zodat de ruiten
gebarsten zijn en voor een groot deel ondoorzichtig geworden. Het
werk doet denken aan een grote toonkast die iets zowel moet tonen
als onbereikbaar maken. Normaal gezien maakt een toonkast een getoond voorwerp tot privaat bezit. Hier wordt dit effect versterkt door
de zichtbare sporen van pogingen de toonkast binnen te dringen. Hoe
meer verbeten je pogingen, hoe ondoorzichtiger het glas en hoe onzichtbaarder het voorwerp. Al wie het museum betreedt, maakt dus
meteen kennis met een voorwerp dat zich sluit, dat ondoordringbaar
is en dat sporen toont van een beweging die een ongewild, contradictoir resultaat oplevert…
In de middelste zaal toon ik een installatie die Pièce à conviction
heet. Het gaat om een met sneeuw bedekt, rechthoekig oppervlak op
de vloer waarin je sporen van een koe ziet. Het werk is gebaseerd
op een foto die ik heb aangetroffen in een Amerikaanse krant en die
sandalen toont waarop een clandestiene, Mexicaanse immigrant elementen heeft bevestigd die doen denken aan de pootafdruk van een
koe, met als bedoeling de Amerikaanse douane om de tuin te leiden.
Oorspronkelijk wilde ik een stuk woestijn nabouwen, omdat ik hield
van het idee een stuk grensgebied te verplaatsen, maar algauw besefte ik dat sneeuw ook iets over de Zwitserse grenzen zou zeggen.
De sneeuw is echt en wordt vervaardigd door een verborgen koelinstallatie… In de derde zaal vind je het werk Self Floating Flag. Het
gaat om een wapperende, witte vlag die in beweging wordt gebracht
door een luchtstroom die door een spleet in de holle vlaggenmast geperst wordt. Normaal gezien verberg ik de compressor die bij dit werk
hoort, maar ik ben gaan houden van de disproportie tussen die grote,
lawaaierige machine en het lichtvoetige van die kinderachtige vlag…
Ik hou van de vormrelaties tussen deze drie werken. Blindé doet
denken aan gekrast ijs en sneeuw. De vlag is wit. De drie werken roepen een beeld op van een helder, kalm en rustig moment en een beeld
van inspanning of beweging. De witte kleur van de vlag contrasteert
met de inspanning die het vergt zich over te geven of een politieke
neutraliteit te handhaven. Elk werk bevat een vervuilend element: de
sporen van koeien in de sneeuw, de barsten in het gewapende glas en
de lawaaierige, reusachtige compressor die bij de vlag hoort.
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- Wat toon je in Rome?
François: Eerst zie je een tekening die gevormd wordt door zwarte
tape die op de glazen voordeur is gekleefd, alsof het glas gebarsten
en gerepareerd is. Romeinen herkennen echter snel de plattegrond
van hun stad. Het is een werk dat ik samen met François Curlet heb
gemaakt voor een tentoonstelling in Athene en dat ik nadien al eens
getoond heb tijdens mijn eerste tentoonstelling bij Bortolami. Eerst
zie je een schijnbaar toevallige tekening, die het resultaat lijkt van een
gewelddadig moment, maar dan herken je een structuur…
In de eerste zaal zie je de sculptuur Pièces détachées (Losse onderdelen) die bestaat uit ijzeren staven en heel krachtige, maar kleine, bolvormige magneten. Het is een sculptuur die op een vrolijke manier tot
stand komt, je kan snel werken, ze verandert voortdurend van uitzicht
en je kan heel makkelijk andere spanningen creëren door één staaf toe
te voegen of van richting te veranderen. In de volgende ruimte vind je
de grote sculptuur Scribble, die gebaseerd is op de kribbel die mensen
maken als ze een pen kopen: een internationaal gebaar, een betekenaar
zonder betekenis. Scribble is een driedimensionale uitwerking van dit
betekenisloze gebaar. De sculptuur bestaat uit dunne aluminium buizen die bekleed zijn met gipsverband. In dezelfde ruimte bevindt zich
de foto Zelfportret op de Etna. De foto toont een vermoeide, slap naar
voren hangende man die op de rand van een door de laatste uitbarsting verwoeste cabine van een kabelbaan staat.
De tentoonstelling werkt in verschillende transparante lagen. De
stroeve structuur van de stadsplattegrond op de glazen voordeur wordt
aangevuld door de anarchistische structuur van Scribble. Je kan door
de sculpturen heen kijken, waardoor ik de ruimte volledig kan bespelen en toch een grote bewegingsvrijheid behoudt… Aan het eind van
de galerie heb ik op 3,5 meter van de achterste muur een valse muur
laten optrekken waarin ik vervolgens een gat heb geslagen. Doorheen
dat gat zie je een videoprojectie waarin je af en toe een tuimelend wijnglas ziet verschijnen. Ik heb een professioneel jongleur aangeworven
om te leren jongleren met wijnglazen. Dat is niet makkelijk, hij heeft
er maanden over gedaan en honderden glazen gebroken. Toen hij
klaar was heb ik hem van bovenuit gefilmd, in het donker, waarbij de
tuimelende glazen op een bepaalde hoogte belicht werden door een
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van opzij komende, onzichtbare lichtstraal. Af en toe ontglipt er een
glas aan de jongleur en hoor je het stukbreken op de vloer. Het geluid
van de video staat zeer hard. De tuimelingen van de glazen zijn heel
elegant. Er is een groot contrast tussen wat je ziet en wat je hoort…
Op de vloer in dezelfde ruimte bevindt zich een exemplaar van de
Financial Times, opengeslagen op de beurspagina. Op de krant staat
een brandende kaars, alsof er door de crisis geen elektriciteit meer is,
geen tafel, niks meer, maar wel iemand die ondanks alles doorgaat met
het lezen van de beursberichten.

doorkruisen, maar ook van de tijdelijkheid ervan en het feit dat de
sculptuur enkel mogelijk is door de onzichtbare kracht van de magneten… In de ruimte die grenst aan de tuin toon ik Blindé… In het hoger
gelegen zaaltje toon ik Scribble. Elk werk spreekt over een beweging.
De kooi en het glazen paviljoen begrenzen en versterken een verlangen door weerstand te bieden aan een beweging of een vorm van geweld. Scribble en Pièces détachées suggereren een beweging door hun
structuur en door de vrije manier waarop ze zijn opgebouwd en zich
door de ruimte slingeren.

- Wat toon je bij Hufkens?

- In 1996, tijdens het maken van de catalogus voor Limoges, ontdekten
we dat het woord ‘formeel’ voor jou een pejoratieve betekenis had, terwijl ik, vertrekkend van ideeën over de literaire vorm die ik had aangetroffen bij Flaubert, Wilde, Kafka, Céline en Gombrovicz, geloofde in
de mogelijkheid nieuwe beelden en een nieuwe wereld te maken door
de vorm te vertrouwen. Nu heb je het over een betekenaar zonder betekenis. Hoe zie je vandaag de relatie tussen een betekenisloze vorm en,
bijvoorbeeld, een politieke of poëtische betrokkenheid?

François: Ik toon er gelijksoortige dingen: een archief van verschillende statische structuren die zich verhouden ten opzichte van een
soort van beweging. In de grote zaal links als je binnenkomt, toon ik
Golden Cage, dat ik vorig jaar heb getoond in Basel. De kooi bestaat
uit vier zijden van blik van anderhalve millimeter dik waaruit ik zoveel mogelijk materiaal heb gesneden in de vorm van A4 bladzijden
zonder dat de structuur ineenzakt. De overblijvende vorm ziet eruit
als een fragiel rooster. Dat rooster heb ik bekleed met bladgoud. Er
vindt een soort van omkering plaats op het vlak van de waarde. Wat
overblijft, het afval, wordt bekleed met bladgoud. De aandacht gaat
naar wat ons scheidt, niet naar de inhoud. Dat beantwoordt aan de
beweging van de immigrant die fantaseert over de grens. Er is geen
verschil tussen de Amerikaanse en de Mexicaanse woestijn, de mensen projecteren hun hoop en waardering op de dunne grens tussen
beide. Hier gaat het om hetzelfde, maar in de vorm van een gouden
kooi. De uitgesneden stukken blik op A4-formaat bevinden zich in
het midden van de kooi, als een vale schat. Oorspronkelijk wilde ik er
een paar kleurige stukken stof aanhangen, als flarden van kledingstukken (zoals in de sculpturen in New York en Los Angeles die je vorig
jaar hebt gezien, die aan de sculptuur hangen alsof mensen in hun
pogingen de grens te overschrijden stukken huid hebben verloren),
maar ik ben van idee veranderd…
De ruimte aan de straatzijde wordt helemaal ingenomen door de
sculptuur Pièces détachées, die je kan zien doorheen twee deuropeningen. Ik hou van de vrije, elegante, gevoelige, experimentele en rhizomatische manier waarop de losse onderdelen van dit werk een ruimte
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François: Het gaat erom werken te maken die zo min mogelijk figuratief zijn en een zo sterk mogelijke inhoud hebben. Ik zoek naar abstractie door te vertrekken vanuit de vorm, alle vormen, in de hoop
een intense inhoud op te roepen. Natuurlijk moet de vorm van een
werk in orde zijn. Dat is ons vak. Maar een werk is pas geslaagd als
je een vorm hebt gevonden die strookt met de intentie van een project. Intentie en inhoud betekenen voor mij hetzelfde. In de recente
tentoonstellingen tracht ik de klemtoon te leggen op de verschillen
tussen ruimtes en waarde toe te kennen aan de dunne grens die twee
plekken van elkaar scheidt.
Die intentie is voortgevloeid uit een residentie in Texas, enkele jaren geleden, waar ik ben beginnen nadenken over die vreemde grens
tussen Mexico en de Verenigde Staten en over de weerslag hiervan
op gewone levens. Het gaat om een streep op een kaart of een muur
in het midden van een stad als Berlijn of Jeruzalem. In dit soort van
scheidingen storten zich alle lichamen. Hoe kan je dit vormgeven? Bijvoorbeeld door dun blik te gebruiken, te perforeren en met bladgoud
te bekleden. De sculptuur zou zo dun moeten zijn als sigarettenpapier en een overblijfsel moeten zijn van een handeling die een leegte
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creëert. De scheiding moet broos zijn en iets onbetekenends hebben,
terwijl ze tegelijk een waarde oproept of toebedeeld krijgt. Het bekleden met bladgoud of het perforeren van het blik zijn formele oplossingen die ten dienste staan van een intentie. Het uitgangspunt van
Pièces détachées is de wens een sculptuur zo snel en zo vrij mogelijk
in een ruimte te laten groeien en zo het gevoel op te roepen van een
momentane verschijning, van iets dat in één oogopslag kan verschijnen en verdwijnen, iets dat met weinig gebaren en materiaal tot stand
komt, maar genoeg spanning in zich draagt om in de vorm van een
netwerk het volledige volume van een ruimte te bespelen. Dankzij de
ongelooflijke kracht van die nieuwe magneten kan je een nieuwe vorm
van sculpturen maken die geleed zijn zoals een skelet, ons lichaam of
misschien wel elke sculptuur…
Het gewapende, glazen paviljoen herinnert ons eraan dat mensen
onophoudelijk waarde projecteren op voorwerpen, waarbij de toonkast een belangrijke rol speelt. Ik neem dit letterlijk en toon een vitrine zonder voorwerp, die iemand lijkt te hebben willen binnendringen, waardoor de vitrine zelf een sculptuur of waardevol voorwerp is
geworden. Ik heb van de verpakking de inzet gemaakt om te kunnen
spreken over hebzucht en het begeren van iets onbereikbaars. Voor
mij betekent dit hetzelfde als zeggen dat wij zowel de vraag zijn als
het antwoord. Door het teken en het object van het verlangen te verenigen in een en hetzelfde voorwerp, ontstaat er een beeld van een
streven naar controle, maar ook een verlies ervan.
Hetzelfde geldt voor Scribble. Er is duidelijk controleverlies. Dit
alles is natuurlijk verbonden met wat jij in 1998 in je tekst Binnen
zonder kloppen, naar aanleiding van de tentoonstelling Mest, brandnetels en paardebloemen in het Witte de With, hebt vergeleken met
de fameuze Home Invasion van Ice-T. Het gaat om een vorm van contaminatie. Door het voorspelbare te overstijgen, besmet Scribble de
tentoonstellingsruimte. De sculpturen zijn natuurlijk ook verwant met
het idee van de kern en de verbrokkeling, zoals je in 1996 hebt uiteengezet in je tekst voor de Limoges-catalogus. Het gaat nog steeds om
concentratie en verbrokkeling, aangetaste territoria en overschreden
grenzen: het gaat om formele kwesties die spreken over beeldhouwen,
maar tegelijk een politieke betekenis in zich kunnen dragen.

Over waarheid en herkenbare toonhoogtes
Gesprek met Alexandra Dementieva
Alexandra Dementieva (Moskou, 1960) kwam in 1991 door een huwelijk met een Belg terecht in Brussel, maar vijf maand per jaar woont ze
in Manhattan. Vandaag kunnen we haar werk ‘Alien Space’ bewonderen in de hoofdruimte van het kunstencentrum CCNOA in Brussel.
Het gaat om een prachtige, centraal opgestelde installatie: ze bestaat
uit een stalen structuur die de contouren aangeeft van twee gangen die
naar een cirkelvormige ruimte leiden. Tussen de fijne spijlen van deze
stalen structuur zijn touwen gespannen. Tussen deze touwen zijn ballonnen geklemd, die de volledige wand dichten. Je ziet dus een sculptuur die voornamelijk uit naast en boven elkaar geklemde ballonnen
bestaat. De ballonnen die de gangen beschutten zijn parelmoerkleurig. De ballonnen die de wanden van de cirkelvormige ruimte uitmaken, zijn transparant. Op die ballonnen worden aan de hand van twee
projectoren van buitenaf videobeelden geprojecteerd. Zo verschijnen
op twee maal zestig ballonnen 120 verschillende gezichten. Door de
gangen lopend, hoor je verschillende hoge geluidjes die uit verborgen
luidsprekertjes komen. Wanneer je in de cirkelvormige ruimte dichter bij de ballonnen komt, worden de geprojecteerde gezichten wazig
en veranderen ze langzaam in koppen van buitenaardse wezens. Een
camera boven je registreert je bewegingen en stuurt zo het ‘morphen’
van de gezichten in de ballonnen. Het is alsof we ons op een geheime
broedplek bevinden, die ons doet denken aan films waarin mensen
gekloond worden.
- Hoe kunnen we naar dit werk kijken?
Alexandra Dementieva: Ik zou het volledige menselijke universum
willen herscheppen in een module die je in elke witte of zwarte doos
kan tentoonstellen.
- Je ballonnen beantwoorden niet echt aan de vereisten van de ‘abstract
geometrische niche’, die CCNOA volgens de Beoordelingscommissie
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Beeldende Kunsten in haar preadvies geacht wordt te vertegenwoordigen. Ze zijn niet echt bolvormig en ze hebben iets onaangenaam concreets dat hun abstracte aanwezigheid lijkt te vertroebelen.
Dementieva: Ik vrees dat je gelijk hebt.

gaan geloven dat onze beelden ook iets wezenlijks te maken hebben met
die werkelijkheid. Daarin lijkt ‘Crash’ op ‘The Matrix’.
Dementieva: Ik hield van Crash, zoals ik op mijn vijftiende hield van
Botticelli en later van Bill Viola: ik hou van de beelden, maar ze kunnen mij niet echt meer boeien.

- Welke vraag zou ik je nu stellen als ik een museumdirecteur was?
Dementieva: Je zou vragen hoe je dit werk moet conserveren. En dan
zou je willen weten hoe vaak je de ballonnen moet bijvullen als je ze
wil tentoonstellen. Want die ballonnen moeten elke dag gevoed worden, natuurlijk.
- Waarom die hoge geluidjes in de gangen?
Dementieva: Het is als een zoeken naar een herkenbare toonhoogte
(‘an articulate pitch’). Je bevindt je in een algemeen geroezemoes, zoals wanneer je in een druk bezocht zwembad probeert één klank los
te weken uit de totaalklank.
- Zoals de geprojecteerde gezichten fluctueren tussen de gezichten van
mensen en de koppen van buitenaardse wezens?
Dementieva: Ik hou van de film The Matrix en van wat Boris Groys
over die film heeft geschreven. De waarneming van de werkelijkheid
zoals die geacht wordt te zijn, vergt een juiste ‘pitch’. Als de pitch
onzuiver wordt, ga je spoken zien. Ik hou niet van Hollywoodfilms
die alles rooskleurig voorstellen. Ik hou van de films van Lynch en
Cronenberg.
- Mijn lievelingsfilm van Cronenberg is ‘Crash’.
Dementieva: Ja, dat is de beste, vooral omwille van het beeld van de
machine als een verlengstuk van het lichaam.

- Vanwaar komen de ‘talking heads’ die we in dit werk zien? Film je ze
zelf of kopieer je ze ergens?
Dementieva: Voor mij zijn het niet zomaar talking heads, maar nieuwslezers, mensen die iets belangwekkends vertellen, bijvoorbeeld dat het
hondje van mevrouw Smith platgereden is in de hoofdstraat en dat het
een schande is dat we nog steeds in een wereld leven die honden geen
totale bescherming kan bieden. De mensen hebben het nieuws nodig
om hun mentale ruimte te vullen. Vroeger spraken ze met hun buren
en familieleden, maar nu zien ze niemand meer. De verhalen van de
nieuwslezers zijn levensnoodzakelijk geworden.
- Vermoedelijk is dat de betekenis van roddel: mensen situeren zichzelf
binnen een netwerk van kennissen dat onrechtstreeks bepalend is voor
het beeld dat ze hebben van hun eigen identiteit. Het roddelen is een
vergelijken van de mentale kaarten. Een vergelijken van hun respectieve matrix of ‘niche’.
Dementieva: Om dezelfde reden is het verkeerd kinderen niet naar
de televisie te laten kijken. Zonder televisie-ervaring kunnen ze niet
van gedachten wisselen met andere kinderen. Ik kijk dus ook naar de
televisie. En zo ben ik te weten gekomen dat de helft van alle mensen
denkt dat we een van deze dagen bezoek gaan krijgen van buitenaardse wezens. Daarom heb ik een broedplek voor buitenaardse wezens
gemaakt.

- Het is een film over de manier waarop we beelden creëren die een
bepaalde omgang met de werkelijkheid mogelijk maken, zonder dat we

- Toen iemand Gogol vroeg naar zijn wederwaardigheden in Palestina,
antwoordde hij dat hij daar op een bank had gezeten waar een kip onder
zat. Commentatoren beschouwen dit antwoord als een bewijs voor zijn
mythomanie (hij zou nooit in Palestina geweest zijn), maar ik vraag mij
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af wat hij anders had kunnen vertellen. Flaubert schrijft over zijn reis
naar Egypte dat hij zich heeft laten pakken door een stevige masseur.
Dementieva: Denk je dat het interessant kan zijn te zoeken naar de
waarheid? Er bestaat geen objectieve geschiedenis. Al onze kennis is
constructie.
- Zeg je dat omdat je bent opgegroeid in Moskou, waar de historische
waarheid de voorbije eeuw om de twee dagen werd aangepast?
Dementieva: Vraag je mij dat omdat je bent opgegroeid in België, waar
er nog altijd geen algemeen aanvaard historisch relaas bestaat over de
gruwelen die Leopold heeft mogelijk gemaakt in Congo? Leopold zal
altijd een kippenbotje zijn dat dwars in jullie keel blijft steken.
- Je toonde dit werk eerder al in de Vooruit. Is het intussen veranderd?
Dementieva: Neen, alleen ik ben veranderd.
- In welke zin?
Dementieva: Ik ben teleurgesteld in de cinema. Vroeger zagen we nog
eens een goeie film van Takeshi Kitano, Lynch, Cronenberg of Lars
von Trier. Vandaag zie ik niks dat mij aan het nadenken brengt. De
laatste goeie film die ik heb gezien was Irréversible van Gaspar Noé in
2002. Iedereen consumeert. Zelfs de mensen die voortdurend aan het
werk zijn, doen niets anders dan de mogelijkheid consumeren van het
eindeloze werken. Ze zijn zelf een product geworden: iets dat de eigen
mogelijkheden consumeert. Kunstenaars moeten niet bezig zijn met
werken, maar met maken. Dat is iets anders. Ze moeten bezig zijn met
dingen die ontstaan. Zodra ze beginnen te werken, zijn ze eraan.
22 februari 2009
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Een brok werkelijkheid
Gesprek met Peter Buggenhout
De sculpturen van Peter Buggenhout berichten over de werkelijkheid op
dezelfde manier als bomen, koraalriffen of wolken: door er deel van uit
te maken. Ze doen dat op een lichtjes verschillende manier doordat ze
door iemand gemaakt zijn. Het zijn geen afbeeldingen, maar maaksels,
die op een analoge manier berichten over de werkelijkheid: poëtische
konterfeitsels gelost door hun maker, op zich zelf staand, solitair, maar
aan ons gegeven. Victor Sjklovski omschreef kunstwerken in de eerste
helft van de vorige eeuw als ‘aan de werkelijkheid toegevoegde texturale
voorwerpen’. De toeschouwer staat paf. Hij of zij ziet, voelt en denkt
dingen die door het voorwerp worden opgeroepen, maar die nooit duidelijk afgebakend lijken. Ons brein hort, omdat het geen leesbaar beeld
over de textuur kan draperen om het voor ons te normaliseren en zo te
verbergen, waardoor we de indruk hebben oog in oog te staan met een
ding dat zich toont. Ik wijs op twee aan de oppervlakte van een sculptuur drijvende vormen, die lijken op de zolen van reusachtige schoenen,
maar het duidelijk niet zijn.
Peter Buggenhout: Dat zijn schoenen van een carnavalpop die ik heb
samengeperst. Soms is het goed een miniem herkenbaar element te
bewaren, bijvoorbeeld het dopje van een limonadefles, een sigarettenpeuk of een tandenstoker, zodat de toeschouwer, tijdens zijn wandeling rond de sculptuur, zich plotseling heel even thuis gaat voelen in
de autonomie van het beeld. Eerst wil het beeld niks met je te maken
hebben, maar dan herken je ineens de vorm van een schoen. Je bent
even mee. Maar dan blijkt het niet om een echte schoen te gaan en
lijkt het beeld je opnieuw te ontglippen. Zo gaat het ook in het echte
leven: we wandelen van punt naar punt, we denken dat ons leven coherent is, maar dan blijkt het weer volledig vormeloos te zijn.
Ik wil dingen maken die we niet begrijpen, die je niet kan pakken,
benoemen of thuisbrengen om jezelf een vanzelfsprekend veilig gevoel
te bezorgen. De bedoeling is niet de mensen van streek te maken, maar
omgekeerd: ze een geborgenheid laten ervaren in een onvoorspelbaar249

heid, een onvoorstelbaarheid, een complexiteit, door hen te confronteren met sculpturen die geen afbeeldingen of symbolen zijn, maar
analogieën, waarin de kronkelige wegen van de werkelijkheid zich op
een parallelle manier herhalen. Ik ervaar de wereld rond mij als een
ogenschijnlijk vormeloze collage, ophoping, stapeling of opsomming,
maar ik voel mij daar niet door bedreigd, ik vind dat niet gruwelijk, de
wereld is gewoon zo. Als je naar een gevel kijkt, bijvoorbeeld, dan zie
je dat ergens vroeger een uithangbord heeft gehangen, dat de ramen
vervangen zijn, dat er een plastieken dakgoot bijgekomen is, enzovoort. In ons lichaam zijn ook onnutte stukken reptiel achtergebleven
en onze zenuwbanen lopen niet recht naar beneden, ze kronkelen. De
wereld is broksgewijs en met schokjes in elkaar gepuzzeld zonder een
geheim vooropgezet, voorspelbaar plan. Dat is ook zo tijdens een gesprek. Jij zegt iets, ik zeg iets, dan zeg jij weer iets en zo gaan we door
tot het gesprek is afgelopen, zonder dat we een samenhangend beeld
hebben van wat er eigenlijk besproken is. Wat overblijft is het gevoel
dat het een aangenaam of een onaangenaam gesprek was…
Opgenomen in een reusachtige schroothoop
Buggenhout: Sculpturaal gesproken betekent dit dat ik ervan hou opgenomen te worden in een groter sculpturaal geheel. De sculpturen
die ik onlangs in Israël toonde, waren 9 x 9 x 4,4 en 6 x 6 x 3 meter
groot… Ik zag in een documentaire eens de kunstenaar Ad Visser aan
het werk op een reusachtige schroothoop. Dat leek mij de ultieme
kick! Het deed mij denken aan Pirsig, die in Zen en de kunst van het
motoronderhoud een onderscheid maakt tussen de mechanicien die
zijn gereedschap mooi ordent en de motor van buitenaf beschouwt en
de mechanicien die in zijn gerief lijkt te verzuipen. Als student heb ik
veel geleerd van Herman Note, filosofiedocent aan Sint-Lucas Gent,
die het eens een heel jaar met ons heeft gehad over de paradijselijke
toestand, die stopt zodra je je er bewust van wordt. Mijn werk heeft
nog altijd te maken met de wens te vergeten en volledig op te gaan in
iets dat groter is. Ik heb dat ook herkend in de tentoonstelling Altäre
van Jean-Hubert Martin, waarin je zag hoe altaren in Azië en Afrika
alsmaar blijven groeien, overdekt met pluimpjes, leem, offergaven, besprenkeld of bestoven met bloed, enzovoort, tot de voudou priesters
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‘in’ hun altaar lijken te zitten, als in een schrijn waar ze deel van uitmaken. Ze staan er niet buiten, zoals Petrarca vanop de Mont Ventoux
afstandelijk en vanuit vogelperspectief naar beneden keek.

dat je dan meteen vastzit in het idee van een tekening. Vandaar de
purpere schijn die je hier en daar ziet, die het geheel kouder moet
maken.

- Oorspronkelijk was je schilder.

- Vandaag verstuif je stof zoals je vroeger pigment strooide.

Buggenhout: Tot 1990 heb ik olieverfschilderijen gemaakt die ik helemaal of gedeeltelijk bestrooide met pigmenten en nadien fixeerde. Ik
wilde alles uit de kast halen en in de geest van de informele schilders
uit de jaren vijftig schilderijen maken die autonoom stonden, maar ik
scheen niet kunnen ontkomen aan de symbolische dimensie van het
schilderij. Tussen 1990 en 1995 heb ik dan gezocht naar andere vormen en zo ben ik begonnen sculpturen te maken met koeienmagen en
paardendarmen. Wat mij daarin boeide, was het idee dat onze ingewanden van binnenuit onze vorm bepalen. Ik keerde dat om en trok
de magen en darmen over voorwerpen en assemblages om tot nieuwe
vormen te komen. Hier en daar vulde ik ze extra op. Toen al ging ik op
zoek naar vormen die je niet kan benoemen of memoriseren, zonder
dat dit voor mij gepaard gaat met onbehagen. Wat doen we anders,
bijvoorbeeld op het moment dat we vrijen, dan ons onderdompelen
in een onbenoembare wereld?
Maar als je kijkt naar de manier waarop het licht mijn sculpturen
raakt, dan zie je dat ik een schilder ben gebleven. Ik laat het licht
haperen. In mijn tekeningen keer ik dat om. Daar wil ik dat het licht
penetreert, alsof het oog naar binnen gaat. Verder ben ik ook daar op
zoek naar onbenoembare vormen, die ik probeer te verkrijgen door
blauwdrukken te maken die ik telkens weer afwas. De meeste tekeningen bestaan uit een vijftiental lagen, waarbij je niet kan zien welke
laag er het eerst was. Het doet mij denken aan de manier waarop een
strand gevormd wordt door de aanspoelende en zich terugtrekkende
golven: op elk ogenblik toont het zand zowel de huidige toestand als
de geschiedenis van die toestand. Bij mijn tekeningen en sculpturen
is het net zo: ik weet niet hoe het er uiteindelijk gaat uitzien, maar ik
weet wel dat ik dingen wil maken die zijn in plaats van dingen die het
over iets hebben en ik weet welke handelingen ik moet stellen om ze
te laten ontstaan. In het geval van de tekeningen was het bijvoorbeeld
belangrijk vergeeld papier en een zwarte tekening te vermijden, om-

Buggenhout: Ja. Uiteindelijk is mijn werk heel coherent. De verschijningsvorm is niet veel veranderd, maar inhoudelijk staat het scherper.
Patricia De Martelaere heeft daar een mooi boekje over geschreven.
Als je jong en eerlijk bent, wil je graag andere, nieuwe dingen maken,
maar via allerlei omwegen kom je telkens weer terecht bij jezelf. Je
hebt die omweg nodig om het authentieke door te trekken en niet te
laten verzanden in reducties of cliché’s. De af te leggen weg kan ook
nooit logisch zijn. Het is zoals wanneer je een spijker in de muur wil
slaan, maar geen hamer hebt: elk voorwerp kan dan dienst doen. Conrad zegt dat ook in Heart of Darkness: onze overlevingsdrang maakt
ons efficiënt. De logica komt pas achteraf.
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Ik ben een maker,
ik wil het zien en afsluiten

Een weerbarstig gesprek met Raoul De Keyser

Op de achtergrond: Zonder titel (1982, Jacobs: 421)

Op een stralende zondagmiddag stuur ik mijn door zichzelf aangedreven
voertuig onder laaghangende, aan de onderkant blauw, paars of grijsachtig bewasemde, witte wolkentreinen in de richting van de geheime
woning van de schilder Raoul De Keyser. In de kofferruimte bevindt
zich feestelijk gebak, dat ik samen met hem en zijn zoon Piet hoop te
verorberen onder het gestaag opslurpen van door Raoul zelf gebrouwen,
modderdikke filterkoffie die hij tijdens het gesprek, als uit een distilleerkolf, in kleine dosissen over de wachtende kopjes zal verdelen. Enkele weken geleden liet De Keyser mij toe tot zijn atelier, waar ik een
reeks schilderijen, in verschillende toestand van gereedheid, heb mogen
filmen. Voor iets anders had ik geen toestemming gevraagd, zodat ik,
wanneer De Keyser over zijn werk begon te spreken, schroom voelde,
bang mezelf schijnbaar onder valse voorwendsels te hebben opgedrongen. Maar ik was amper buiten, toen ik besefte dat ik de camera opzij
had moeten leggen en mezelf kwetsbaar had moeten maken door te vertellen wat ik zag, dacht en voelde, zoals ik altijd doe als een kunstenaar
mij in vertrouwen neemt door zijn of haar werk te tonen. Sinds die
mislukte kans over een mooie en nieuwe reeks werken te spreken met
de kunstenaar, weinig dagen na hun voltooiing, ben ik blijven dromen
over een nieuwe ontmoeting.
Ik weet precies waarover ik met De Keyser wil spreken: over de manier waarop de factuur van een schilderij, door uitgelokte, maar tegelijk onverhoopte ontsporingen, tot een nieuwe picturale ruimte
kan leiden. Maar het lijkt alsof De Keyser zich zo’n gesprek niet kan
voorstellen. Hij wil niet over de factuur van zijn werk spreken, zegt
hij. Waarom niet? Daar kunnen we alleen maar naar gissen. Wellicht
omdat hij te vaak domme vragen heeft moeten beantwoorden. Wellicht omdat hij te vaak toch geprobeerd heeft iets zinnigs te zeggen,
maar er dan niks van terugvond in de gepubliceerde teksten. Wellicht
omdat hij vroeger zelf over kunst heeft geschreven en het gevoel had
de boel op te lichten. Wellicht omdat hij werkelijk gelooft dat er niks
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over zijn werk te vertellen valt. En wellicht, en dat is misschien de
belangrijkste reden, omdat hij zich niet alles meer herinnert, of bang
is zich dingen verkeerd te herinneren. Niet alleen omdat het soms zo
lang geleden is, of omdat de kracht van zijn geheugen taant, maar ook
omdat de dingen op een zodanige manier hebben plaatsgevonden, dat
ze niet zijn opgeslagen door het bewuste geheugen. (De dingen die we
ons nog herinneren, zijn verarmd door het opslaan. De dingen die we
ons niet meer kunnen herinneren, zoals geuren, komen soms met volle
kracht terug, omdat ze op een niet bewuste, meer lichamelijke manier
werden bewaard. Wat dan over het onthouden van lichamelijke gebeurtenissen zoals het voltrekken van een schilderij?)
We zitten in de woonkamer. De Keyser, zijn zoon Piet en ik. Rondom
ons hangen en staan vijf schilderijen, die de kunstenaar speciaal voor
deze ontmoeting heeft samengebracht. Hij heeft ook een met de hand
geschreven catalogus samengesteld, die naast twee schilderijen op een
plankje klaar staat. We zitten tegenover elkaar. We kijken elkaar recht
in de ogen.
Raoul De Keyser: In 1980, naar aanleiding van een tentoonstelling in
het ICC, heeft iemand over mij geschreven dat ik een twijfelaar ben…
Maar dat is helemaal niet zo. Als ge mij vraagt wanneer ik die of die
penseelstreek heb gezet, dan kan ik daar dikwijls niet op antwoorden,
omdat ik het niet meer weet. Het is moeilijk een actie achteraf te verwoorden, omdat er veel impuls bij zit, veel ontsnappingen, veel snelle
schermutselingen.
- Over dit schilderij (‘Untitled’, 1982, Jacobs: 421), dat sinds een paar
maanden in de woonkamer hangt, hebt ge mij verteld dat het al reparerend tot stand is gebracht. Overal waar de zuigende ondergrond de
kleur wegtrok, hebt ge het schilderij geretoucheerd tot de laag min of
meer dekkend en stabiel bleef. Daardoor ontstond een komische, bijna
klungelige factuur.
De Keyser: Ik heb veel verschillende soorten doek gebruikt. Dit werk
is gemaakt op lichtjes geprepareerd, zeer opslorpend doek. Helemaal
in het begin schilderde ik met olieverf, dan ben ik overgeschakeld op
acrylverf om redenen die ik mij niet herinner of die niet erg duidelijk
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Raoul De Keyser, ‘Studie voor “Kerf”’ (1989) en ‘Zonder titel’ (1988)
‘De Zandvlo’, 1975/1985 (10 x 30 x 5 cm).

waren, maar toen ik volop bezig was met acrylverf, kwam ik tot de
vaststelling dat als ik met dunne lagen schilderde, het werk veel te
vlug gedaan was. Ik wilde opnieuw lang bezig zijn met schilderen.
Daarom ben ik weer met olieverf beginnen schilderen en was ik blij
dat de verf opgeslorpt werd. De verf verdween in het doek terwijl
ik bezig was, dus moest ik hernemen, aanvullen wat verdwenen was.
Die verf verdween niet gelijkmatig, natuurlijk, waardoor er een eerder
moeizaam werk ontstond, want ge wilt dan toch aanzuiveren wat ge
onderweg kwijtgespeeld zijt… Het schilderij maakt deel uit van een
reeks die ik getoond heb bij Richard Foncke in 1980-1982. Samen
met de schilderijen op basis van de apenverdrietbomen in mijn tuin
waren dit de voornaamste schilderijen uit die periode. Ik noemde die
schilderijen Zacht apeverdriet, alsof je erover zou kunnen lopen… Het
model van dit schilderij heet Tornado (1981, Jacobs: 402). Dat is ook
gerepareerd.
- Vanwaar het zuigende doek als ge trager wilde werken? Dat versnelde
het droogproces toch ook?
De Keyser: Ja, maar het resultaat was anders. (Hij zwijgt en kijkt mij
aan met priemende ogen.) Ik wil geen antwoord meer geven op uw
vragen. Waarom antwoordt ge niet zelf op uw vragen? Dan heb ik er
misschien ook iets aan.
- Omdat ik teksten en boeken probeer te maken die ons iets bijbrengen
over de werken zelf in plaats van over de speculaties van de auteur. Ik
kan mij trouwens niet voorstellen dat gij geïnteresseerd zijt in zo’n speculaties.

(Vanuit een ooghoek zie ik dat De Keyser’s zoon, die zich twee meter ter linkerzijde van hem bevindt, begint te glimlachen. De Keyser
zwijgt en kijkt mij strak aan. Ik sta op en loop in de richting van het
schilderij in kwestie.)
- Vroeger hing hier een landschap van Jean Brusselmans. Het was een
winterlandschap. Ge vond het fantastisch, want ge had er veel geld voor
betaald, in plaats van een appartement aan zee te kopen, zoals uw vrouw
wilde. Wat was er zo bijzonder aan dat schilderij? Ik weet het niet. Ik
heb het ook maar één keer gezien, nu al een jaar geleden. Maar als ik
mij goed herinner, schenen de bomen zwart te zijn en lag er sneeuw op
hun takken. Sneeuw in een schilderij, dat vind ik dikwijls grappig. Want
ge hebt wit nodig om een klassiek schilderij af te werken. Maar dikke
pakken wit, dat kan voor een komisch schilderij zorgen. En dikke pakken wit op ogenschijnlijk zwarte takken, dat levert een boeiend beeld
op… Is het toeval dan, dat het schilderij dat nu op dezelfde plek hangt,
schijnbaar ook een zwart-wit structuur heeft?
De Keyser: (Boos.) Dat is geen zwart. Dat is Hooker-groen… Ik heb
heel veel met groen gewerkt. Soms was ik het beu en kon ik een hele
tijd geen groen meer zien… Piet, kunt gij voor ons een tube Hookergroen gaan zoeken? Wacht, ik kom mee…
(Beide mannen verdwijnen en komen na tien minuten terug. De Keyser heeft twee nieuwe schilderijtjes bij. Intussen heb ik hooker-groen
opgezocht: het is een mengsel van Pruisisch blauw en gamboge, een
oranje-achtig geel.)

- Dat is het juist. Ik heb het woord ‘spanningsveld’ nog nooit gebruikt.
Ik probeer juist iets anders te doen. Maar ik ben moe. Dat geef ik toe. En
als ge wilt kan ik onmiddellijk vertrekken. Gij moogt kiezen.

De Keyser: Ik kan alleen Hooker-groen in acryl vinden. Ik ben er
nochtans zeker van dat het olieverf was… Ik heb wel twee werkjes van
het vierluik De Zandvlo meegebracht. Mijn vader heeft de spieramen
ervoor gemaakt. In plaats van 2,5 cm had hij ze 5 cm dik gemaakt.
Dat speelde zich hier af, ik zal het nooit vergeten. Ik had de hele dag
gewerkt aan de universiteit, ik kwam om vijf uur thuis, en dan zag ik
dit resultaat. Waar is hij? vroeg ik aan mijn vrouw. Hij zat al op café,
zijn geslaagde dag te vieren. Ik daar naartoe. 20 x 30 x 5 cm, dat is
geen schilderij meer, dat wordt een bak! zei ik. Maar hij was tevreden
over zijn werk.
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De Keyser: Ik lees geen teksten over kunst. Vroeger schreef ik er zelf,
maar ik ben ermee gestopt toen ik mijzelf voor de zoveelste keer het
woord ‘spanningsveld’ zag gebruiken.

Om terug te keren naar het schilderij met de opslorpende ondergrond: het gaat om witte lijnresten. Veel van mijn schilderijen zijn een
oefening in moeizaam schilderen, een aanzuiveren van lijnen of vlakken. Vroeger had ik een buurman die de witte lijnen op het voetbalveld aanbracht. Hij deed dat nog met een emmer en een kwast. Tijdens
het schilderen moest hij zich soms herpakken, omdat het weerbarstige
gras zich verzette… Ik heb ook altijd gezocht naar vormen van weerbarstigheid. Wat is technisch kunnen? Het overcrossen van daar naar
daar. Sommigen doen dat zo rechtlijnig mogelijk, een ander doet dat
al walsend…
- Dikwijls, als ge bolletjes of kleine vlekjes plaatst op uw doeken, dan
doet ge dat in een uitgespaard vlakje en laat ge een dun lijntje van de
ondergrond doorschemeren rond het toegevoegde vlakje. Ik vind dat
grappig. Vindt gij dat ook grappig?
De Keyser: Ja, ik vind dat ook grappig.
- Ge hebt vijf schilderijen klaar gezet voor onze ontmoeting. We staan
nu voor ‘Drie hoeken: II’ uit 1971.
De Keyser: Het is ook geschilderd op zuigend doek.
- In de mini-catalogus die ge voor mij hebt gemaakt, staat dat het schilderij getamponneerd is. Wat hebt ge daarvoor gebruikt? Een doek, papier, een spons?
De Keyser: Dat weet ik niet meer.
- Nu kijken we naar ‘Untitled’ (1988, Jacobs: 555), dat ge in de catalogus omschrijft als ‘Verzonken hoeklijnen in donkergroen, rechtsboven
open’.
De Keyser: Een oude voetballijn die vervaagt…
- ‘Studie voor “Kerf”’ (1989) hebt ge later gemaakt. We zien een witte
horizontale streep die bovenop verschillend gekleurde vlakken werd
aangebracht. Het lijkt alsof ge de kleurvlakken twee keer geschilderd
hebt.
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De Keyser: Dat denk ik niet. Maar het zou kunnen. Ik ben het misschien vergeten… Op dit schilderij (Sok, 1971) stond oorspronkelijk
een voetbalkous, die ik na een jaar bedekt heb. Ik heb wel vaker dingen overschilderd. In 1992 heb ik in een Berlijnse galerie een reeks
werken getoond die ik Souvenirs Massacrés heb genoemd. Het ging
om steeds terugkerende beelden, waarvan ik vooraf wist dat ik ze zou
overschilderen.
- Hier heb je de boord van het schilderij achteraf wit geschilderd.
De Keyser: Ja, soms doe ik dat, als de boord bevuild is.
- Het doek is heel korrelig.
De Keyser: Ja, ik heb ooit een experiment ondernomen met allerlei
verschillende soorten doek, om te zien hoe hetzelfde Hooker-groen
erop zou reageren. Ik vroeg mijn leverancier om mij zoveel mogelijk
verschillende soorten doek te bezorgen. Het resultaat was een doek
van 50 bij 50 cm, dat bestaat uit allemaal rechthoekjes die ik naast
elkaar heb geplakt tot ze een vierkant vormden. Daarna heb ik ze beschilderd met dezelfde kleur in dezelfde menging. Naargelang van de
textuur van het doek wordt het groen donkerder of lichter. Het werk
heet Studie voor Lamastre.
- Wat betekent de titel?
De Keyser: De titels van deze werken zijn namen van gemeenten die
ons, gezien vanuit onze standplaats in Frankrijk, omringden: Lamastre,
Chambonas, Vanes… Tijdens uw bezoek aan het atelier, vorige keer,
hebt ge gezien dat ik veel smalle en kleine doekjes heb gemaakt op
heel uiteenlopende formaten. Dat komt door het feit dat ik al het doek
wil gebruiken dat ik nog heb. Alle restjes. Mijn zoon Piet vindt dat ik
nieuw doek moet kopen, maar ik hou van die vrijwillige armoede.
- Wat trekt u aan in het werk van Jean Brusselmans?
De Keyser: Zijn brutaliteit, die zich zelfs toont in de zelf gemaakte
kaders en spieramen.
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Beyond the Picturesque:

- En in het werk van Courbet?
De Keyser: De huid van zijn schilderijen en de dichtheid van de dingen… Ik heb mezelf in Wenen eens de opdracht gegeven in schilderijen te kijken naar mensenhuid en dierenhuid. Ik vroeg mij af bij
welke schilders je eerder de mensenhuid zou waarnemen dan de verf
op het doek. Ik vond 7 of 8 mooie voorbeelden. Vijf ervan waren van
Rubens. Eén van Courbet.
- Vorige keer hadden we het over Giacometti.
De Keyser: In een brief schrijft ge dat ik misschien aangetrokken
wordt door de interieurs in dat fotoboek. Maar ik hou het meest van
de foto waar hij onder zijn jas de straat oversteekt. Die capuchon! En
dan, zeer romantisch, die foto van dat cafébezoek met zijn vriendin.
Formidabel! Ik was eens de tweede bezoeker van een tentoonstelling
met zijn werk in het Musée d’Art Moderne in Parijs. Er was nog een
Japanner voor mij. Die had gekampeerd voor de ingang. Ik ben meteen naar het einde van de tentoonstelling gelopen en ben dan rustig
teruggewandeld, de menigte tegemoet. Ze hadden zeer grote sokkels
gebruikt. Daar had ik moeite mee…

een thematische tentoonstelling

Een gesprek met hoofdcurator Frank Maes
Binnen enkele dagen wordt Frank Maes benoemd tot hoofdcurator van
het Gentse S.M.A.K. Ik heb twee jaar met hem samengewerkt en heb
hem leren kennen als een erudiet, gedreven, integer en leergierig man
met een open geest. Momenteel loopt in het S.M.A.K. een mooie en
boeiende tentoonstelling die de vrucht is van een samenwerking tussen
Frank Maes en Steven Jacobs. Het mooie aan de tentoonstelling is dat je
er de passies van beide mannen in herkent, zonder dat de kunstwerken
illustratief worden. Integendeel. De terugkeer van bepaalde onderwerpen zoals berglandschappen verlegt de aandacht naar de verschillende
manieren waarop ze vorm hebben gekregen in het kunstwerk. Ten slotte
hebben deze mannen ook een mooi boek samengesteld, dat werd vormgegeven door Thomas Soete. Ik vroeg Frank Maes hoe de tentoonstelling is ontstaan.
Frank Maes: Het is begonnen met een tekst van Steven Jacobs over
het neo-pittoreske, die ik acht jaar geleden heb gelezen. Die tekst ging
over fotografie, maar ook over Robert Smithson en het pittoreske in
de stedenbouw. Ik vond het een fantastische tekst. Af en toe lees je
een tekst die echt blijft hangen, die je aanspreekt. Dit was zo’n tekst.
Natuurlijk had dit te maken met het feit dat ik veel bezig ben met het
landschap: voor mij is dat een passie waarin mijn verleden als wielrenner samenvloeit met mijn liefde voor de architectuur, de stedenbouwkunde en de kunst. Sinds ik op mijn twaalfde een koersfiets met
versnellingen heb gekregen, denk ik dat de fiets het beste middel is
om het landschap te verkennen, omdat je eigenlijk een rug bent: je
staat niet rechtop, je kijkt niet in de verte, je zit voorovergebogen, je
beweegt je benen met een repetitieve, mooie vloeiende beweging en
je ziet de omgeving als in een soort wisselwerking tussen een visuele
en een meer lichamelijke beleving, tussen beeld en ruimte, tussen het
bewuste en het onbewuste… Toen het Gentse Museum voor Schone
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Kunsten de tentoonstelling British Vision voorbereidde, met een overzicht van de Britse schilderkunst van 1750 tot 1950, stelde ik Philippe
Van Cauteren voor om als pendant in het S.M.A.K. een tentoonstelling te organiseren met hedendaagse kunstwerken die geassocieerd
kunnen worden met principes van de pittoreske esthetiek, zoals die is
ontstaan aan het eind van de 18de eeuw in Engeland. Zo was een van
de dingen die je in British Vision kon zien, een toeristische gids van
William Gilpin, waarin hij plaatsen beschrijft die je als landschapstoerist kan gaan bezoeken. Afijn, Philippe Van Cauteren ging achter het
project staan en ik vroeg Steven Jacobs of hij samen met mij een tentoonstelling en een publicatie over het neo-pittoreske wilde maken.

Landschapstoerisme
Maes: Het pittoreske werd in Engeland ontwikkeld door filosofen,
maar werd snel toegepast door landschapsarchitecten en had zo een
grote invloed op de ontwikkeling van de Engelse tuin. Anderzijds
vormde het de aanzet tot het landschapstoerisme. Bij Gillip klinkt dat
als volgt: ‘Begeef u naar een punt, wacht tot de zon ondergaat en u
zult een landschap zien zoals David Teniers, Poussin of Le Lorrain
het geschilderd zouden hebben’. Het landschap werd bekeken als een
schilderij. Een van de belangrijkste instrumenten die werden gebruikt
om het landschap te kunnen zien als een schilderij was de Claudespiegel. Het beeld dat je in deze donkere spiegel krijgt, is lichtjes
convex. De verzadigde kleuren worden intenser en de zachte kleuren
worden zachter. De meeste landschapstoeristen droegen zo’n spiegel
bij zich, draaiden hun rug naar het landschap en bewonderden het
spiegelbeeld. Het begrip landschap is pas ontstaan toen er al landschapsschilderijen bestonden. Het begrip veronderstelt een afstand
ten opzichte van je omgeving. De Claude-spiegel maakt die afstand
manifest en wijst erop dat het vooral gaat om het standpunt dat je
inneemt ten opzichte van de omgeving. Ton Lemaire noemt het landschap in dit verband een zelfportret van een cultuur. In het landschap
positioneert de cultuur zich ten opzichte van alles wat niet tot de cultuur behoort.
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Zonder centrum
Maes: Het pittoreske ontstaat aan het eind van de 18de eeuw, als de
burgerij aan de macht komt. De esthetica van de burgerij zet zich af
van de classicistische esthetica van het Ancien Régime (bijvoorbeeld
de Franse tuin en de klassieke villa) die gericht is op eenheid, zuiverheid, centrale organisatie en symmetrie. Het gaat om gehelen waar
je niets aan kan toevoegen, waar je niks kan van wegnemen en die
aanspraak maken op eeuwigheid. De classicistische esthetica wordt
gedacht vanuit het gezichtspunt van de koning, van bovenuit, planmatig. Het pittoreske wordt gedacht vanuit de blik van iemand die rondwandelt, de burger, die deel uitmaakt van het landschap en er niet
bovenuit torent, die geen overzicht heeft op zijn of haar omgeving en
er daarom vat op probeert te krijgen via beelden. Een pittoreske tuin
is daarom opgebouwd als een sequentie van beelden, een compositie,
waarbij de 17de-eeuwse landschapsschilderijen als model fungeren.
De klassieke villa wordt vervangen door de Engelse cottage. De pittoreske esthetica is gericht op heterogeniteit, een veelheid van kleuren
en texturen die met elkaar geconfronteerd worden. Ze wordt eerder
gedacht vanuit de grenzen tussen verschillende entiteiten dan vanuit
een centrum. Uiteindelijk is deze dynamische, burgerlijke beweging
verzand in het kleinburgerlijk kneuterige en knusse of in volkse vertalingen. Daarom is het zo opmerkelijk dat de kunstenaar Robert Smithson de ideeën van het pittoreske in de jaren zestig is gaan gebruiken
om op een nieuwe manier te kijken naar het stedelijke landschap.
Robert Smithson
Maes: Robert Smithson wijst erop dat voor de aanleg van Central
Park ongeveer 10 miljoen paardenkarren aarde aangevoerd werden.
Voor hem is Frederick Law Olmsted, de ontwerper van Central Park,
de eerste land art kunstenaar. Smithson stelt dat er bij de aanleg van
dit reusachtige park in het hartje van Manhattan geen harmonie gecreëerd werd, maar twee verschillende krachten tegen elkaar ingezet
werden. Hij noemt dat het dialectische landschap: geen onaangeroerd
klassiek, romantisch of mythisch landschap dat als spiegel van de cultuur een onveranderlijk ideaalbeeld biedt, maar het product van een
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constante wisselwerking. Net als Jeff Wall richt Smithson zijn aandacht op de voorsteden, waar we te maken hebben met een onduidelijke, heterogene vermenging van stedelijke en rurale elementen, van
centrum en periferie, zodat je er met een planmatige visie geen greep
op krijgt. Alleen met beelden krijg je er nog vat op. Daarom gaat Jeff
Wall elementen uit oude schilderijen verwerken tot nieuwe composities. En Smithson beschrijft in zijn beroemde tekst A Tour of the Monuments of Passaic, New Jersey (1967) de wegenwerken die stilliggen
op zondag als omgekeerde ruïnes (‘ruins in reverse’) en de immobiele
graafmachines als dinosaurussen. Zo maakt hij het pittoreske los van
de romantiek en maakt hij er opnieuw een krachtig en dynamisch instrument van om de wereld van vandaag te lezen, te verkennen en
vooral in beelden te vatten.
De tentoonstelling
Vertrekkend van deze context hebben we voornamelijk twee criteria
gehanteerd om kunstenaars of kunstwerken te selecteren voor deze
tentoonstelling. Ten eerste hebben we gezocht naar kunstenaars die
zich bezighouden met een hybride landschap, ten tweede hebben we
gezocht naar kunstenaars die zich baseren op reeds bestaande beelden
om een landschap in beeld te brengen en een soort van vertrouwde
landschappelijke clichés tonen die eigenlijk bij iedereen in het hoofd
zitten en onze blik op het landschap filteren: de jungle, het hooggebergte, het Amerikaanse westen. We zijn daar thuis, maar we zijn er
nog nooit geweest… Tegelijk zijn er natuurlijk dingen gebeurd die
Steven en ik niet vooraf bedacht hebben en die je zou kunnen beschouwen als een soort van cadeaus. Een van die cadeaus is de bevinding dat tal van de tentoongestelde werken refereren aan andere
kunstdisciplines. Robert Devriendt die zijn schilderijen presenteert
in een cinematografische narratieve structuur, Marcel Berlanger die
vanuit de schilderkunst verwijst naar de fotografie, enzovoort. Een
andere dialectiek die ik niet had voorspeld, was de spannende samenwerking tussen een academicus en een museummedewerker en
de manier waarop hun verschillende gezichtspunten elkaar hebben
ontmoet, doorkruist en aangevuld. De positie van de academicus
maakt het mogelijk werken sneller te plaatsen in een kunsttheoretisch
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of historisch kader. De afstand maakt bepaalde inzichten mogelijk.
De grote verdienste van Steven Jacobs is dat hij de kunst op een zeer
gedegen en onderlegde manier benaderd en tot een grote helderheid
kan komen. De troef van een museummedewerker is dat hij of zij over
het algemeen meer vertrouwd is met werken, kunstenaars of ruimtes.
Je bekijkt de dingen meer van binnenuit. Deze tentoonstelling is de
vrucht van een dialectiek tussen deze twee posities.
Tot slot hebben we een aantal kunstenaars uitgenodigd speciaal voor
deze tentoonstelling werk te maken en hebben we zoveel mogelijk
kunstenaars gevraagd hun werk zelf te komen installeren, waardoor er
nog meer onvoorziene dingen zijn gebeurd en verschillende gezichtspunten elkaar hebben kunnen aanvullen. Voor mij is de tentoonstelling op die manier zelf een landschap geworden. Je krijgt een heel
andere ervaring dan een toeschouwer die gewoon naar een tweedimensionaal beeld kijkt, omdat je overal gelijksoortige beelden aantreft, die telkens een beetje verschoven lijken te zijn. Je voelt dat je
door een ruimte loopt. Voor mij is het ruimtegevoel de essentie van
architectuur. Een echte ruimte ontstaat wanneer je haar niet kan overzien, omdat je er zelf deel van uitmaakt en je je er middenin bevindt.
Als we erin geslaagd zijn de bezoeker de indruk te geven dat hij of zij
zich een weg kan banen als in een Engelse tuin, dan zijn we in onze
opzet geslaagd…
Ton Lemaire schrijft dat we bij het ontstaan van het westerse landschap in de vroege renaissance een mythisch landschap dat in ons achterhoofd woont uit ons hebben geworpen, voor ons hebben gelegd en
via het perspectief hebben getracht onder controle te krijgen. Altijd
blijft er echter een soort landschap bestaan dat deel uitmaakt van een
collectief geheugen. Ik hoop dat dit collectieve geheugen het mogelijk
maakt dat deze tentoonstelling door heel verschillende mensen op zoveel mogelijk verschillende manieren gelezen en beleefd kan worden.
5 april 2009
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Kati Heck, ‘xxx’

Als de fladderende anus
begraaft de strijdende klassen
gaat het idee op de loop

Een gesprek met Kati Heck

Ochtendgloren
Te neuzelen en te orakelen
In de Griekse tragediën
Stonden de spelers achter maskers
Omdat ze zelf nog niet bestonden
Niet het tegenstribbelen van de heldinnen
En hun onstuitbare ondergang in de nacht
Werd daar getoond, maar wel hun geboorte
Uit de naamloze wereld der stomme dieren
(Uit: Dr. J.S. Stroop, ‘De geboorte van de rede
uit de geest van ontsnappende darmgassen’)

- Het bijzondere aan je schilderijen is dat je bijna uit noodzaak tot een
heel herkenbare, eigen picturale ruimte bent gekomen, doordat je op
vrijwel onbehandeld doek (op twee lagen huidlijm na) op een pastelachtige manier, maar met olieverf, realistische portretten schildert die
je op een karikaturale manier voltooit. Je vertelde mij dat je minuscule
hoeveelheden olieverf met penselen in het zuigende doek wrijft, laag na
laag, tot je vrijwel uitgeput bent. Je streeft daarbij een perfectie na die zo
moeilijk te bereiken is, dat je op een gegeven ogenblik, uitgeput, moet
afhaken en de figuren schetsmatig afwerkt.
Kati Heck: Ja, zo heb ik het je verteld.
- Eigenlijk ben je een kunstenaar die bericht over een eigen wereld, die
zowel vorm kan krijgen in schilderijen als in houtsneden, tekeningen,
ingekleurde foto’s, sculpturen of zotte toneeltjes en bijbehorende rekwisieten. De vorm van je schilderijen is uniek, maar ze is ondergeschikt
aan een poëtische wereld die ook buiten die schilderijen bestaat.
Heck: Dat klopt. Ik vind schilderen niet interessant. Plotseling schijnt
het interessant te worden omdat allerlei mensen er verheven dingen
over te vertellen hebben, bijvoorbeeld als jij oppert dat ik worsten
schilder omdat ik een bruine partij nodig zou hebben op de voorgrond
van een schilderij. Ik schilder graag worsten, omdat ik dan met brede
armbewegingen aan de slag kan. Zelfs toen ik nog studeerde, was ik
niet met verf bezig. Ik schilder vandaag trouwens nog altijd met tubes
die ik heb gekocht als beginnende studente… Ik beheers de technieken natuurlijk wel, maar niet uit belangstelling voor de schilderkunst,
gewoon omdat ik ze nodig heb om mijn onderwerp te dienen…
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- Zojuist bezochten we je tentoonstelling bij Stella Lohaus. Het eerste wat mij opviel toen ik de galerieruimte betrad, was de prachtige,
strakke helderheid van de schilderijen: de economische manier waarop
compacte raadselbeelden voor de neutrale achtergrond van het naakte
doek zweven. Er hangen drie schilderijen, waaronder een drieluik. Aan
het centrale paneel van dat drieluik ben je precies een jaar geleden, in
maart 2008, begonnen. Je vond geen motief om de vlekken bovenaan te
verbergen en hebt dan geprobeerd een kleurvlak aan te brengen, waarbinnen je de ruimte voor de figuren had uitgespaard. In augustus was
het schilderij dichtgeslibd. Ben je daarom opnieuw begonnen met een
onbehandeld, lichtbruin doek als achtergrond?
Heck: Ja. Nadat je het voor de laatste keer hebt gezien, is het schilderij nog twee keer zo vol geworden op een echt akelige achtergrond.
Eigenlijk was het al van in het begin misgegaan door de fout gelopen
preparatie. Weet je het nog? Op sommige plekken zat er teveel olie en
op andere plekken zaten er krijtvlekken.
- De meest linkse figuur op het centrale paneel draagt een meervoudig
weegschaaltje, een mobiel, waardoor het geheel een gerechtigheidstafereel lijkt te worden. Wat is de bedoeling van dat beeld? Eén van de
emblemen die aan het mobiel hangen is een afgesneden vinger. Op de
eerste versie van het schilderij kwam ook een reusachtige, losse vinger
voor, die voorzien was van twee karrenwielen en in de hoogte wees
als de loop van een kanon. In het schilderij waarin de gast wordt besnuffeld, bevinden zich ook enkele vingers die gescheiden zijn van een
hand… Maar eerst het bekoorlijke weegschaaltje: stelt het iets voor?
Heck: Het verwijst naar de staat of naar het gerecht, dat klopt, maar
in de eerste plaats is het een spiegel van de triptiek. Het rechterpaneel vind je links terug, het linkerpaneel rechts. De groene muntstukken verwijzen naar de bankbiljetten op het linker zijluik, waar je ook
de feestneuzen ziet, de bonzen die zich amuseren met de Aristocratic
Hairline Machine van Andrew Webb. De bruine munt verwijst naar
het loon van de proletariërs die je op het rechter zijluik aantreft. Op
het middelste luik vind je de jonge hoeren. Samen verwijzen die dingen natuurlijk ook naar de Großstadt-Triptych van Otto Dix. Het linker en het rechter zijluik samen heten Flotte Finger fangen Fische. Het
middenluik heet Jucken tut’s meist an der Wurzel.
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- Op het linker zijluik zit de feestneus op een oranje kussentje. Op het
rechter zijluik, ongeveer op dezelfde hoogte, zitten enkele oranje vegen,
die vrijwel de enige ongecontroleerde elementen zijn van het schilderij.
Dienen die vegen om het geheel in evenwicht te brengen?
Heck: Neen. Dat oranje komt uit kleine, heel dure tubes. 150 Euro
per tube, denk ik. Ik gebruik het nooit, omdat oranje niet werkt voor
mij. Het loopt altijd mis. Op een bepaald moment heb ik de tube leeg
geknepen op mijn gezicht en toen ik een tijdje later struikelde is de
verf op het doek beland.
- De gebombeerde broek van de arbeider die de reusachtige augurk op
zijn schouder torst, doet denken aan Malevitsj.
Heck: Het was die dag de verjaardag van de futuristen en ik dacht:
laat ik hem een futuristische broek geven.
- De rok op het schilderij met de besnuffelde bezoeker is op dezelfde manier gemaakt: je krijgt een illusie van licht doordat je het onbehandelde
doek laat doorschemeren.
Heck: Ja, het was erg fijn om die rok en die broek te schilderen. Gewoon met dezelfde verf, die je steeds dunner uitveegt.
- De donkergroene achtergrond van dat schilderij doet denken aan de
donkere achtergronden bij Velásquez en Manet, waardoor je de indruk
hebt naar een klassiek schilderij te kijken, maar tegelijk heb je de achtergrond aan de linker bovenzijde op een duidelijke en grappige manier
onafgewerkt gelaten.
Heck: Ja, verschillende mensen dachten waarschijnlijk om die reden
dat het schilderij gebaseerd is op een klassiek schilderij, maar dat is
niet zo. De verf is afkomstig van een ingedroogd potje bordverf dat ik
thuis heb gevonden. Je ziet niet meteen dat het bordverf is, omdat ik
de verf verdund heb. Op een bepaald moment was het potje gewoon
op en kon ik de achtergrond niet verder schilderen. Daarom heb ik
ook met krijt op het schilderij geschreven. Je kan het er nog afwissen
en vervangen door iets anders.
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- Je hebt verschillende kleuren krijt bovenop elkaar gebruikt.

- Wat zijn die stokjes aan de stoelpoot op het rechter zijluik? Een ongelukje?

Heck: Het is psychedelisch, meerkleurig krijt voor kinderen… Het
schilderij stelt een fils à papa voor die een bezoek brengt aan eenvoudige mensen die hem beoordelen op basis van zijn geur. Ik probeerde
mij voor te stellen hoe dat in zijn werk zou gaan, hoe dat er zou uitzien… Ik ben niet het soort schilder dat zich bezig houdt met achtergrond en voorgrond. Ik vraag mij gewoon af wat ik op het schilderij
moet zetten om het beeld of de ruimte te vullen.

Heck: Zoiets ja. Als ik een stoel teken of schilder, heb ik altijd zin
er een galgje aan te hangen. Ik was daarmee bezig toen ik plotseling
mijn initialen herkende en er een handtekening van heb gemaakt. Het
plaatsen van de handtekening is heel precair. Plotseling word ik dan
altijd heel onhandig en ontstaat er een vieze vlek. Hier kwam de oplossing zich automatisch aandienen…

- Vanwaar het aardappelvormige figuurtje op het centrale schilderij?

- Wie is de figuur met de bontmantel op het linker zijluik?

Heck: Dat is een verwijzing naar onze muziekgroep Bissy Bunder.
In ons beste optreden was Julia Wlodkovski een patat. Maar het is
ook een burgerlijke patat, een polderpatat, een verwijzing naar het
optreden van de patat in ons dagelijkse leven, de patatteneters van
Van Gogh. De augurk in het rechter zijluik is een verwijzing naar de
Duitse uitdrukking ‘saure Gurkenzeit’. In het Nederlands is de komkommertijd een periode waarin niks gebeurt, in het Duits gaat het
om een tijd van armoede… Dat is ook het onderwerp van Der Anus
Flatterer und sein Bingo.

Heck: Dat is Peche, een vriend en diplomaat. Eerst had hij een paardenkop, dan een krokodillenkop. Maar dat werkte niet… De man met
de kalkoen is Holger, de beste vriend van mijn broer. Hij heeft angst
voor de angst, hij komt nooit meer naar buiten, tenzij om ons te bezoeken… De kalkoen heette Jos. Hij kwam altijd bij ons zitten, vooral
als er feestjes gehouden werden, om te pronken. Hij was heel dik. Op
een dag is hij in de vijver gesukkeld. Er was vier man nodig om hem
te redden. De afhangende kam op het hoofd van een kalkoen kan van
kleur en vorm veranderen zoals een balzak. Als de vogel goed gezind
is, wordt die lel diepblauw… Weet je, ik heb je wel uitgenodigd om
iets over mijn werk te schrijven, omdat iedereen erop aandringt dat er
een tekst over mijn werk komt, maar kunst waar je van alles over moet
weten om ervan te kunnen genieten vind ik verschrikkelijk. Hoe meer
ik je vertel, hoe meer de blik van de toeschouwer gestuurd wordt en
hoe minder hij of zij kan zien.

- Wat betekent de titel?
Heck: Het hoofdpersonage is een anus die fladdert als een vlinder, en
hij heeft chance omdat hij de twee klassen mag begraven, de gegoede
en de minder bedeelde. ‘Regnet’s bei ihnen auch immer hinein?’, ‘Regent het bij u ook altijd binnen?’ vraagt de arme aan de rijke. ‘Das
kann ich nicht behaupten,’ antwoordt de rijke: ‘Zo zou ik het niet stellen’. De fortuinlijke, fladderende anus begraaft de strijdende klassen
en het idee gaat op de loop. Als je het schilderij ondersteboven zou
plaatsen, regent het bij hem echter ook binnen.

- Misschien als je alle schilderijen die je hebt gemaakt zou commentariëren. Maar dat doe je niet. We hebben het nu over amper vijf werken
gehad. Terwijl de lezer misschien toch al een idee heeft van wat je belangrijk vindt.

- Jij bent de fladderende anus?

Heck: Dat zou fijn zijn.

Heck: Ik ben de vier personages: de gegoede, de minder bedeelde, de
fladderende anus en het idee-mannetje.

Montagne de Miel, 10 april 2009
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Luigi en zijn bierpul
Nog iets over Kati Heck
- Een van de afgebeelde jonge vrouwen in de triptiek is Julia Wlodkowski, met wie je enkele jaren geleden uit Düsseldorf in Antwerpen
bent beland. Waarom zijn jullie naar Antwerpen gekomen?

Kati Heck, ‘Vier Leute passen in ein Taxi’, Stella Lohaus Gallery, 2009.

Kati Heck: Mijn moeder is modeontwerpster en Julia en ik wilden
mode studeren. Maar toen we de modeafdeling bezochten, hing daar
een verschrikkelijke atmosfeer, precies een ziekenhuis, absoluut niet
plezant. Toen hebben we ook een bezoek gebracht aan de academie en
besloten we theaterkostuumontwerp te studeren. Als test hebben we
echter allebei deelgenomen aan een toelatingsproef voor een andere
richting. Ik bij schilderkunst en Julia bij fotografie. We waren allebei
geslaagd. Julia had nog nooit een foto gemaakt. Vandaag maakt ze nog
altijd mooie foto’s. Ze ensceneert taferelen die ze met een oud fototoestel vastlegt in zwart-wit. Haar foto’s zien eruit als collages, meestal
treedt ze zelf op als protagonist. Vroeger hebben we veel samen gemaakt, films bijvoorbeeld, maar meestal was een van ons beiden niet
tevreden of voelde iemand zich benadeeld… Ik zie haar straks, trouwens. Ze heeft pas een baby gekregen en Joost, haar man, kookt niet
altijd graag. En aangezien onze keuken momenteel verbouwd wordt,
kook ik bij hen thuis… Ze hebben mij bijna niet toegelaten tot de
schilderkunst. ‘Als je niet die ene schoen had geschilderd,’ vertelde
Pat Harris later, ‘dan hadden we je niet aangenomen.’ Ik had een portret geschilderd van een schoen uit de verzameling van mijn moeder.
Die heeft een enorme collectie, maar de meeste kan ze niet aandoen
omdat de hakken te hoog zijn.
- Je hebt pas drie maanden in een Oostenrijks dorp doorgebracht, omdat
daar iemand woont die houten beelden voor je kon snijden. Van welk
hout zijn de beelden gemaakt?
Heck: De augurk en de döner-kebab zijn gemaakt van de overblijfselen van constructiepanelen om houten huizen mee te bouwen. De
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vorm van de döner-kebab is afkomstig van een knuffel die ik vroeger
vaak heb gezien toen ik met mijn oom op kermissen werkte. Je kon die
winnen in schietkramen. De kebab heeft een hoedje in de vorm van
een slablad en een tomatenkapje met een groen kroontje. Het spit is
bekleed met bladzilver. Rudi, de houtsnijder, vond dat de bobbels van
de augurk tepels moesten hebben. Ik vond dat wel grappig, maar de
meeste tepels heb ik er nadien afgeschuurd. Het waren er een beetje
teveel.
De augurk was heel moeilijk te kappen, omdat die multiplex keihard gelijmd is en versplintert. Greg heeft echt afgezien. De gaten
moesten voortdurend opgevuld worden met zaagsel dat vermengd was
met houtlijm. Dat was mijn werk. Met een paletmes. De augurk en de
döner-kebab zijn ook hol vanbinnen. Anders zouden ze te zwaar geworden zijn. Ze zijn opgebouwd uit aan elkaar gelijmde, opeengestapelde ringen, die we gesculpteerd hebben met een kettingzaag. Alleen
Luigu is vol. Luigi is de bierdrinkende Neanderthaler. Alle sculpturen
hebben gaandeweg namen gekregen. De döner-kebab heette eerst Ali,
maar zodra hij zijn muts op had is hij François geworden. Hij zag er
ineens veel eleganter uit.
Luigi en zijn bierpul zijn van lindehout. Het slablad en de tomaat
zijn ook van linde. De tafel en de vetplek aan de voet van François zijn
van Zirbenhout gemaakt. Zirbenhout is afkomstig van een naaldboom
die alleen in Oostenrijk groeit en alleen boven 1290 meter. Als je uit
het hout van die boom een bed maakt, slaat je hart twintig slagen
per uur minder. De dennenappels van die boom leggen ze in appelschnaps. Het hout voor de knots hebben we in de tuin gevonden: door
houtworm aangetast olmenhout. De vloer hebben we gemaakt uit een
150 jaar oude, naar pis stinkende stalvloer. Terwijl Rudi en Greg de
beeldhouwwerken kapten, maakte ik de schilderijen. De houtsneden
had ik voordien al gemaakt. Op het einde ging het echt vlot.
10 april 2009
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Het belichaamde verhaal
Gesprek met Patrick Corillon over ‘Le diable abandonné’

Bernd Lohaus, ‘Beersel’, ‘Eupen, Beersel und anderes’, Herman Teirlinckhuis, Beersel, 2007

Patrick Corillon: Ik ben in de wereld van het theater beland door
verhalen te vertellen. In de wereld van de plastische kunst wordt het
verhaal beschouwd als een middel, maar voor mij is het verhaal het
hart. En dat hart heeft een lichaam nodig. Daarom heb ik besloten
mijn verhalen maximaal te ontwikkelen, zodat niemand er nog naast
kan kijken. Een van de vruchten van dat streven is een theaterstuk in
drie delen, waarvan de eerste twee delen geregeld opgevoerd worden
in Frankrijk en België. Op dit moment leg ik de laatste hand aan het
derde deel dat in september 2009 in première zal gaan in Luik. Het
project is van start gegaan in januari 2005. Op de avond van de eerste
opvoering, na de voorstelling, kwam de directrice van het Théâtre de
la Cité Universitaire in Parijs mij vertellen dat ze er een hekel aan had
dat haar verhalen verteld werden. Opeens bevond ik mij niet meer
in de wereld van het onbegrip, maar in de wereld van het verzet. Dat
heeft mij goed gedaan. Wat ik tot dan toe had beschouwd als een
misverstand in de wereld van de plastische kunst, bleek niet terug
te voeren tot een voorkeur voor het praten over werkwijzen, maar
tot een algemeen hedendaags taboe rond het verhaal. Vandaag is het
moeilijk te beweren dat je van verhalen houdt als je niet tegelijk bekent gelovig te zijn. De ontmanteling van de Grote Verhalen is een
gemeenplaats geworden. De afstandelijkheid tegenover de dingen die
mogelijk gemaakt is door die ontmanteling of deconstructie is de ruggengraat geworden van een nieuw academisme. Ik denk dat die deconstructie heel mooie uitdrukkingsvormen heeft mogelijk gemaakt
zoals het nieuwe Vlaamse theater en de Vlaamse dans in de vroege
jaren tachtig, maar ik wil niet dat mijn tijdelijke verblijf op deze aarde
gekenmerkt wordt door een afstandelijke relatie met de wereld.
Le diable abandonné is wellicht het project waarin ik mij het verst
waag in de belichaming van een verhaal. Als plastisch kunstenaar heb
ik dat altijd willen doen: verhalen belichamen en een plaats geven op
plekken waar geleefd wordt, bijvoorbeeld in parken als het ging om
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publieke opdrachten. Dan is er een periode gekomen waarin ik een
leegte heb ervaren, die een leegte van het lichaam was, waardoor ik de
behoefte voelde mijn lichaam in te zetten en een plaats te geven ten
opzichte van het verhaal. Zo is de volgende vraag gerezen: hoe kan
ik fysiek gelezen worden? De theatervoorstelling is een antwoord op
deze vraag.
De trilogie Le diable abandonné is een verhaal dat gedeeltelijk verteld
wordt door mijn echtgenote Dominique Roodthooft. Ze speelt in de
drie delen. De voorstelling is ontstaan op de eerste dag van het jaar
2005, tijdens het improviserend verzinnen van een verhaal voor enkele
vrienden die mij vroegen wat mijn volgende project was. Oorspronkelijk was het een productie van Scène nationale in het Franse Belfort, maar de première vond plaats in het Théâtre de la place in Luik.
Vandaag bestaat er een Nederlandstalige versie van het eerste deel,
dat werd geproduceerd door Lod in Gent. Het is een heel beweeglijk
project. Ik verken alle mogelijkheden om het tot leven te brengen.
Ik heb er al mijn plastisch en filosofisch onderzoek voor gebruikt,
dat je zou kunnen samenvatten als een zoektocht naar identiteit. De
trilogie is een zoektocht naar een poëtische identiteit in een metaforische wereld. Ze stelt de diepste vragen die ik kan formuleren en
raakt aan mijn wezen en aan de gemeenschap. Nergens maak ik een
onderscheid tussen vragen over het wezen en vragen over de vorm.
De kwestie van de gemeenschap, bijvoorbeeld, is formeel aanwezig in
de voorstelling, doordat de toeschouwers uitgenodigd worden teksten
luidop voor te lezen. Doorgaans lezen we een verhaal op ons eentje,
omdat onze cultuur er een individuele daad van heeft gemaakt. Hier
worden de mensen niet geïsoleerd ten opzichte van het verhaal. Verder wil het project ook een status questionis opmaken van de culturele
identiteit van onze gemeenschap.
Het verhaal begint aan het eind van de eerste wereldoorlog. Het gaat
om een belangrijk tijdperk dat zich afspeelt na de Verlichting en na
de Romantiek. Het is een intens moment, waarop we beginnen te beseffen dat we ons niet kunnen behoeden voor een catastrofe zoals de
eerste wereldoorlog. De mensen worden geconfronteerd met de vraag
naar de zin. Die vraag keert telkens terug in deze trilogie, die het innerlijke en het uiterlijke landschap van de mens probeert te schetsen.
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Het verhaal doorkruist de cultuur van de 20ste eeuw op een formele,
visuele, thematische en muzikale manier. Toch gaat het niet om een
didactisch verhaal, de toeschouwer is zich er zelfs niet van bewust. Ik
herneem alleen dingen die mij gevoed hebben, bijvoorbeeld ogenblikken in de geschiedenis van de literatuur, de filosofie en de typografie,
die zichtbaar wordt in de manier waarop de teksten getoond worden.
Het stuk bestaat uit verschillende lagen, verschillende draden die verweven worden. De vraag naar de zin duikt voortdurende op in de
volgende vorm: is het de natuur die mij tekens geeft of ben ik het die
betekenis ziet waar er eigenlijk geen is, bijvoorbeeld door mijn cultureel erfgoed? Het centrale idee gaat om het erfgoed, d.w.z. de paradox
dat we een wereldbeeld overnemen dat al bestond voor we geboren
werden, terwijl ik elke dag mijn eigen wereld creëer. Die paradox doet
zich ook voor in de taal: de woorden die ik gebruik om zo intiem
mogelijk uit te drukken wie ik ben, worden tegelijk gebruikt door alle
mensen die dezelfde taal spreken.
- De bezoedelde taal van Malarmé…
Corillon: Mallarmé is erg aanwezig in dit project. Maar voor mij behoort hij niet tot de wereld van de paradox, maar tot de hegeliaanse
dialectiek. Door te spreken over het wit van de pagina heeft Mallarmé
een plastische vorm gevonden om te ontsnappen aan de paradox. Le
diable abandonné is ook een antwoord op Broodthaers. Ik wil Mallarmé om vergiffenis vragen voor wat Broodthaers hem heeft aangedaan. Mallarmé ontwikkelt echt een poëtische ruimte, een belichaming van de poëtische ruimte op een pagina. De pagina ontspringt
aan het maagdelijke wit dat tegengesproken wordt door het zwart van
de tekst. Het zwart gaat het wit besmeuren, tegenspreken, en de poëtische ruimte bevindt zich onderaan de pagina, waar het wit opgeladen is met alle tegenstellingen. Mallarmé stelt werkelijk plastische
vragen rond het woord, de pagina en het belichaamde voorwerp en
tegelijkertijd is hij niet bang van de vraag naar de zin en gaat hij het
duistere en oplichtende aspect van de woorden niet uit de weg.
- Vind je niet dat Broodthaers, door de verzen van Mallarmé te verbergen achter zwarte stroken of door assemblages met eierschalen te
maken, de constellatie of de teerlingworp, die ter sprake komen in het
beroemde gedicht, belichaamt of zichtbaar maakt?
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Corillon: Dat klopt. Met Broodthaers betreden we de wereld van het
cynisme en de afstand. De aanvaarding van een nederlaag. Ik wil de
nederlaag niet aanvaarden. Broodthaers maakt de constellatie niet
zichtbaar, hij vermoordt het ritme van de zin, hij neemt de spanning
weg van het wit onderaan de pagina. Het is zoiets als het verschil tussen een film van Truffaut en Le Fabuleux Destin d’Amélie Poulain.

beeld over het belang van lijm in zijn architectuur, maar tegelijk sprak
hij over de manier waarop hij hoopte dat de mensen in zijn gebouwen
zouden leven. Hij sprak over het voorplein van Beaubourg, dat hol is
zoals de pleinen in Italië, die de mensen uitnodigen een arm over elkaars schouder te leggen. Hij vertelde dat de pleinen in Frankrijk bol
zijn en een machtsverhouding creëren, waarbij nooit een standbeeld
ontbreekt van de koning, Breton, Buren, Boulez of Jean Nouvel. Die
man sprak met zoveel menselijkheid over de kwaliteit van de ontmoetingen die hij wilde mogelijk maken door zijn architectuur, dat ik een
volmaakt evenwicht ervoer tussen een filosofisch streven en zijn meest
praktische gedaante, een evenwicht tussen het diepste wezen en de
vorm. Klei die spreekt over mensen die getrokken zijn uit klei. Een
belichaamd verhaal dat het mogelijk maakt dat de mens zowel zijn
paradoxen omarmt als het witte blad. Wat ik zo boeiend vind aan
de pagina is dat het een eindige wereld is met een precies formaat
en dat je daarbinnen een oneindigheid kan creëren. Dat is juist wat
Broodthaers beangstigde. Hij heeft alles eindig gemaakt, hij heeft de
oneindigheid uit de pagina van Mallarmé gesneden.

- Hoe probeer jij het woord te belichamen in de voorstelling?

- Je bent een modernist.

Corillon: Als Broodthaers zijn versie maakt van het gedicht Un coup
de dés jamais n’abolira le hasard door de woorden van Mallarmé zwart
te maken, dan geeft hij blijk van alles wat mij bitter stemt in de wereld
van de hedendaagse kunst. Ik zeg niet dat die wereld beperkt blijft
tot dit soort ondernemingen, maar wel dat ik tegen dit soort ondernemingen gekant ben. Het enige wat Broodthaers doet, is de poëtische
kracht van Mallarmé inperken. Ik zie de rol van een kunstenaar anders.
- Voor Broodthaers gaat het om de vaststelling van een persoonlijke nederlaag, een onvermogen, een grens.

Corillon: Zoals je ziet, is het voornaamste voorwerp op de scène een
kasteeltje. De oppervlakte van de voorgevel is tien keer zo groot als
een A4. In die gevel bevinden zich spleten en openingen waarlangs
ik voorwerpen, tekeningen en letters toon. Vaak rol ik banderollen
met tekst uit. Het zijn heel fysieke, geritmeerde handelingen die overeenstemmen met de punctuatie door de muziek en de cadans van het
verhaal dat wordt verteld door de actrice. Er is een gelijkenis met
het spijkerschrift waarin de oudste verhalen vastgelegd zijn over de
manier waarop de mens geschapen werd op basis van klei en speeksel, terwijl de lettertekens zelf gegrift zijn in kleitabletten met spijkers
die bevochtigd werden met speeksel. De vorm van het verhaal stemt
overeen met het onderwerp, de drager wordt het wezen. Ik streef naar
een evenwicht tussen mijn diepste identiteit en een vorm om haar uit
te drukken.
Een van de belangrijkste ontmoetingen in mijn leven was met de architect Renzo Piano. Hij hield een heel technisch betoog, bijvoor286

Corillon: Ja. In het nieuwe Vlaamse theater, nu bijna dertig jaar geleden, was de acteur iemand zoals wij die ons een tekst aanbood die
gezegd kon worden of niet gezegd, op deze manier of een andere. Er
werd niets gedaan om ons in de personages te doen geloven.
- Zoals in het theater van Brecht?
Corillon: Neen. Brecht zocht een vervreemding, een opvoedend element. Hij geloofde dat het verhaal, als het op een intelligente manier
werd voorgesteld en bekeken, ons kon vormen. De deconstructie vertrekt echter van het idee dat het verhaal geen vat op ons heeft. Uiteindelijk leidt dat tot een verheerlijking van de vorm.
- Zou je ons een voorbeeld kunnen geven?
Corillon : Wim Vandekeybus en Wim Delvoye.
287

- Voel je je verwant met Baudelaire?
Corilon : Ik sta dichter bij Engelse en Duitse romantici zoals Novalis.
Bij Baudelaire wordt alles opgebouwd vanuit de breuk. Voor Baudelaire is de albatros, die prachtig is in het zwerk maar miserabel op de
grond, een beeld voor een moderniteit die wordt aangevoeld als een
breuk, als een wonde, als een messteek. Als je Baudelaire doordenkt,
kom je uit bij Artaud… Novalis is vertrokken van de vraag: ‘Hoe kan
een poëtisch wereldbeeld geworteld zijn in de wiskunde’? Zijn werk
vloeit voort uit de Verlichting. De vroege Duitse romantiek voert de
mens naar het hogere, niet naar de breuk. Als je mij vraagt met wie ik
mij het meest verwant voel, dan noem ik Maeterlinck, omdat hij het
woord tot zijn hoogste vorm van stilte brengt en omdat zijn stilte niet
aanvoelt als een breuk.
- Dan neem ik aan dat je erg gesteld bent op Kafka’s werk?
Corillon: Ik hou ontzettend veel van zijn werk…
- Vertel ons iets over het theaterstuk.
Corillon: In het hedendaagse theater behoort het tot de geplogenheden iets te tonen dat zich zich afspeelt en tegelijk het tegenovergestelde te zeggen. In Le diable abandonné zegt de actrice altijd wat er zich
gaat afspelen in het kasteeltje. En als er iets gebeurt in het kasteeltje,
dan wordt het gezegd door de actrice. Er is geen verschuiving. De
hele enscenering streeft naar verzoening. Het doel is de verzoening
van het geschreven en het gesproken woord of de belichaming van het
woord in een fysiek betoog.

Tijdens mijn jeugd ben ik gevoed door Vlaamse literatuur die in het
Frans geschreven was. Ineens bevond ik mij voor jonge mensen die
niet vertrouwd waren met de literatuurgeschiedenis, die niet op de
hoogte waren van de zo belangrijke verhouding van het woord tot de
stilte in het werk van Maeterlinck. We spraken Engels met elkaar…
Le diable abandonné gaat over het verhaal, de taal en de letter, maar
toen we de Nederlandstalige versie speelden, heb ik geen enkel woord
moeten leren om de rekwisieten tijdig in te zetten. Ik moet nochtans
voortdurend ingrijpen op heel precieze ogenblikken. Zo ben ik gaan
beseffen dat ik de muziek van het Vlaams ken, ik weet voortdurend
waar we ons in het verhaal bevinden. In het Nederlands baseer ik mijn
interventies niet op de betekenis van de woorden, maar op de muziek
van de taal. In het Frans is dat niet zo, omdat de betekenis primeert
op de muziek. Gedurende de hele voorstelling bevind ik mij in het
kasteeltje waar ik elk moment een voorwerp doe verschijnen, projecties in gang zet enzovoort. Ik ben de hele tijd bezig. Ik doe dingen
bewegen met mijn voeten, mijn armen, mijn knieën en mijn mond.
Vanaf een bepaald moment bevindt het verhaal zich niet meer in mijn
hoofd, maar in mijn handen, in mijn lichaam. Ik kan de dingen alleen
beheersen als het vethaal mijn hoofd verlaten heeft en in mijn handen
gevloeid is. Het verhaal moet in mijn handen zakken. Zo wordt het
geschreven woord belichaamd: het is uit mijn hand gevloeid en keert
ernaar terug.
- Dat doet mij denken aan veel dingen, maar ook aan Octavio Paz, die
zegt dat alles ritme is.

Corillon: Er is pas een Vlaamse versie in première gegaan in Gent.
Voor de Franstalige versie heb ik gewerkt rond de geschiedenis van de
muziek, maar voor de Vlaamse versie is de muziek gecreëerd door de
jonge componist Thomas Smetryns. Voor mij was het bijzonder om in
Gent te werken, omdat het de stad is van Rodenbach en Maeterlinck.
Het maakte deel uit van mijn eeuwige zoektocht naar een identiteit.

Corillon: Ja. Of een andere auteur van wie ik mij nu de naam niet herinner en die zegt dat alles cadans is. Het is al jaren geleden dat ik nog
gewerkt heb rond een onderwerp dat niet terug te voeren is tot een
ritme. Misschien had ik behoefte aan een andere tijdservaring. Tijdens
een tentoonstelling kon je de dingen twee of drie maanden zien. Nu
zijn ze maar twee of drie seconden te zien. Eigenlijk heeft de muziek
mij ertoe gebracht verhalen samen te stellen: de stilte bij John Cage
en Morton Feldman. De stilte is als het wit onderaan de pagina van
Mallarmé: de noot kleurt de stilte die volgt. Sinds Morton Feldman
kunnen we niet meer naar de noten luisteren omwille van zichzelf, we
weten dat ze een gesprek voeren met de stiltes… Misschien voel ik mij
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- Zou je ons een voorbeeld kunnen geven?

meer verwant met de wereld van het boek dan met de wereld van de
plastische kunst, omdat je een boek op elk moment kan dichtklappen.
Ik zou graag dezelfde vragen behandelen met mijn voorwerpen, maar
hoe kan je ze dichtklappen? De sculptuur zal nooit verdwijnen, zelfs
als je haar opplooit. Ik hou van de opmerking van Brancusi dat hij een
sculptuur heeft gemaakt van een zittende vrouw die één meter zeventig groot zou zijn als ze rechtstond… Andere plastische kunstenaars
die mij geïnspireerd hebben voor deze trilogie zijn Georges Vantongerloo, Oscar Schlemmer en Josef Albers. Van wiens werk hou jij?
- Bernd Lohaus.
Corillon: Lohaus! Werk met een krachtige, vloeibare poëzie en tegelijk sterk verankerd… Werk met plaats voor het woord en het gebaar,
de geest en de aarde. Weet je van wie ik ook hou? Mohammed Ali. Ik
hou van zijn relatie met het woord. In de film When We Were Kings
zie je dat zijn succes gebaseerd is op het woord. Zijn lichaam droeg
het woord. Van bij het begin van de wedstrijd zei hij tegen Foreman:
‘Je kan mij geen pijn doen. Je kan mij geen pijn doen.’ Op een dag, aan
een Amerikaanse universiteit, geven de studenten luid te kennen dat
ze hem iets willen horen zeggen. Met één blik brengt hij hen tot stilte
en dan zegt hij: ‘Jullie. Ik. Wij.’ Dat is Bernd Lohaus, neen?
30 april 2009

Besliste incisies
Over het werk van Bernd Lohaus
Bernd Lohaus werd in 1940 geboren in Düsseldorf, waar hij na een
klassieke opleiding tot beeldhouwer, gaat studeren aan de academie,
in de klas van Joseph Beuys. Zijn eerste tentoonstelling vindt plaats in
Madrid in 1965 en heet El Nascimiento del Huevo (De geboorte van
het ei). Er is een stoel te zien waarvan de poten rusten op vier verse
eieren. Er vinden ook happenings plaats. Er worden eieren gegeten
en stuk gegooid op papier dat aan de muur hangt. Een van de happenings bestaat erin het alfabet in vier verschillende talen gelijktijdig
te laten opzeggen, waarbij de letter die overeenstemt met de eerste
letter van de gebruikte taal, vervangen wordt door de naam van die
taal (a, b, c, Deutsch, etc.), waardoor de aanvankelijke simultaneïteit
contrapuntisch wordt. Een andere interventie bestaat in het laten aflopen van een wekker. Twee jaar later toont Lohaus in de Brusselse
New Smith Gallery werken met touw en ‘coudrages’: papier of stof,
dat bewerkt wordt met naald en draad.
Nu, meer dan veertig jaar later, maakt Lohaus nog steeds sculpturen
die kenmerken van deze eerste interventies in zich dragen. Zijn werk
is zeer verscheiden, maar tegelijk heel consequent. Of het nu gaat om
bronzen of houten sculpturen, met bijenwas ingestreken kratjes of dozen, potloodtekeningen, aquarellen of werken met touwen, telkens
weer getuigt zijn werk van een gebalde en nederige benadering, die
uitmondt in een krachtige ruimtelijke en poëtische zegging. Hoe langer je naar dit werk kijkt, hoe meer het ontroert. Het is compromisloos, teder en eerlijk.
Het werk van Lohaus kan je zien als een reeks van besliste incisies,
die een eind maken aan een tijd van kijken en overwegen. De aflopende wekker kerft de lucht als een beitel. Tegelijk blijven deze incisies
huiveren aan de oppervlakte. Lohaus werkt met heel hard hout, dat
zich niet makkelijk leent tot bewerking. Zijn inscripties zijn minimaal.
Soms wordt het hout enkel beroerd met krijt.
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Door het ondiepe van de inscripties, verkrijgt het werk van Lohaus
iets architecturaals. De sculptuur wordt een voorwerp met een fascinerende huid, die er van dichtbij uitziet als een landschap. De bronzen
sculpturen zijn architecturale modellen voor reusachtige stapelingen:
altaren, kapellen, hunebedden.
Tegelijk liggen de grote, zware balken als littekens op de huid van de
aarde.
Kortom, u kan deze sculpturen zien als peinzende drenkelingen, op
de bodem geschommeld zoals in het gedicht van Rimbaud. U kan er
een verwantschap in zien met de coudrages uit 1967: gedichten van
iemand die ervan houdt een oppervlak voorzichtig te beroeren. U kan
ernaar kijken als naar architecturale voorstellen. Of u kan ernaar kijken zoals u wil.
30 april 2009

De volmaakte verdwijning
Luc Tuymans in Wiels
Tot 2 augustus kan u in Wiels (Brussel) terecht voor ‘Against the Day’,
een solotentoonstelling van Luc Tuymans met twintig nieuwe schilderijen, die samen het derde deel vormen van een trilogie. Het eerste deel
van deze trilogie heette ‘Les Revenants’ en werd in de lente van 2007
getoond in beide ruimten van Zeno X (Antwerpen), het tweede deel
heette ‘Forever. The Management of Magic’, en werd in de lente van
2008 getoond in een van de ruimtes van David Zwirner in New York.
Ik heb deze drie tentoonstellingen bezocht.
Wat deze tentoonstelling in de eerste plaats bijdraagt aan de trilogie, is de prachtige ruimtelijke werking, die mogelijk gemaakt wordt
door de omvang van de zalen en de mogelijkheid te spelen met daglicht. Sommige werken in New York waren niet alleen erg groot, de
ruimtes waren ook te klein om werkelijk afstand te kunnen nemen
van de schilderijen. Dit is belangrijk, omdat Tuymans’ omzetten van
bestaande beelden in schilderijen niet alleen leidt tot een vlekkerige,
gesauste verbrokkeling van deze beelden, maar ook tot schilderijen
die, zeker van op afstand gezien, een krachtige beeldwerking blijven
behouden. Dit is heel goed te zien in deze tentoonstelling, waarin we
relatief kleine werken van op grote afstand kunnen bekijken, vervolgens van dichtbij kunnen bestuderen, en dan weer van veraf kunnen
zien samenvloeien tot gebalde beelden. Dit vergruizen en opnieuw
verstrakken van beelden vormt de kern van Tuymans’ werk, dat ernaar streeft de bedreigende, beeldende aanwezigheid of macht van
voorwerpen, beelden of mensen uiteen te rafelen en vervolgens opnieuw te bundelen in een even sterk of nog krachtiger beeld, dat nu
echter in de wereld geslingerd wordt door de kunstenaar, als een woedende anti-demiurg.
De adembenemende, ruimtelijke werking van de tentoonstelling wordt
versterkt doordat Tuymans, op elk van de twee gebruikte verdiepingen, twee van de vier valse wanden waarachter ramen schuilgaan (in
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twee tegenover elkaar liggende gevels, die zich links en rechts van
de wandelrichting bevinden), kruiselings heeft verwijderd, waardoor
er vanuit twee hoeken diagonaal licht in de ruimte stroomt. Meestal
stemt deze lichtinval overeen met de lichtinval van de schilderijen die
in de hoeken werden opgehangen, bijvoorbeeld het prachtige schilderij Office – met de bevreemdende, te lage stoel en het lege schilderij op
de achtergrond –, dat vanuit de rechterbovenhoek wordt belicht.
Zoals gezegd vormt deze tentoonstelling op thematisch vlak het sluitstuk van een drieluik. Het eerste deel van deze trilogie was voornamelijk gewijd aan de manier waarop de katholieke kerk en de Jezuïeten
beelden hebben gebruikt om hun macht te ontplooien. Het tweede
deel was gewijd aan Walt Disney en diens plannen voor een visionaire stad. Het derde deel is gewijd aan de ‘virtuele beelden’ die tot
ons komen via de televisie en het internet of die wij zelf maken met
onze fotograferende gadgets. Een rechtstreeks webcam-beeld van een
sluipschutter in Bagdad (gefilmd door diens vizier) ontmoet een beeld
van een huiveringwekkende slaapzaal uit een Big Brother-programma
(waarin de bedden van de deelnemers in een cirkel staan opgesteld) of
een door Tuymans zelf gemaakte foto van zijn eigen schaduw.

zie ik zwevende melanomen: vieze, onheilspellende vlekjes, die van
ver doen denken aan de grappige manier waarop Francis Picabia en
Raoul De Keyser vlekjes in uitgespaarde openingen plaatsen, maar
die nu als kleurige zweren over een steeds donkerder wordende, griezelige werkelijkheidservaring berichten. Het lijkt alsof deze kunstenaar enkel ‘s nachts leeft en ondanks zijn vijfendertig jaar durende,
moedige en briljante strijd tegen een bedreigende verschijning van de
werkelijkheid en een bijna magisch aanroepen en bezingen van het
oplossende vermogen van het licht, nog altijd niet in zichzelf of in de
wondere veerkracht van onze wereld gelooft.
1 mei 2009

Op het eerste gezicht is het verband tussen deze laatste tentoonstelling en de eerste twee luiken van de trilogie niet duidelijk. Pas als je
Tuymans’ eigen oeuvre als onderwerp van het derde luik beschouwt,
als hedendaagse, narcistische pendant van de katholieke beeldcultuur
en de amusementsindustrie, zie je wat de drie luiken verbindt: het verdwijnen van de wereld, het verdwijnen van de mens, het verdwijnen
van alles wat op een naakte manier aanwezig durft te zijn. De foto van
Tuymans’ schaduw, die op een voor Tuymans uitzonderlijk kleurige
en ‘geschilderde’ manier werd omgezet in een schilderij (tijdens de
persvoorstelling vergeleek hij dit schilderij met het werk van Monet),
herinnert aan het schilderij met de schaduw van Walt Disney, dat in
New York te zien was. Terwijl de schaduw van Disney uiteenschift,
klontert Tuymans’ schaduw samen, alsof hij zich willen verdichten tot
een voelbare aanwezigheid.
Voor mij is dit een schokkende tentoonstelling. Ik ben in de ban van
het thema en ik ben vervoerd door de vederlichte vorm, maar overal
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Kantelend in duisternis,
maar zwierig geschilderd

Gesprek met Joris Ghekiere
Als mijn achtjarige zoon Maurice en ik arriveren in De Bond (Brugge),
enkele uren voor de opening van de tentoonstelling, is de kunstenaar
nog niet gearriveerd. We waren tegelijk vertrokken uit onze respectieve
woonplaatsen, maar halverwege had Ghekiere zich gerealiseerd dat hij
twee schilderijen vergeten was. Een beminnelijk man dus, die dingen
vergeet zoals iedereen. Maurice monstert de schilderijen en vertelt mij
dat hij er twee mooi vindt, al begrijpt hij niet hoe ze zijn gemaakt, want
ze zijn niet ‘geschilderd’. Zodra hij aan Joris Ghekiere is voorgesteld,
steekt hij van wal.
Maurice Theys: Dit oranje heb je toch niet geschilderd?
Joris Ghekiere: Niet met een penseel, dat klopt. Schilderen kan je op
veel manieren: met een penseel, maar ook met een spons of een doek,
spattend of spuitend… Het oranje dat je aanwijst, is gespoten met
een verfpistool dat is aangesloten op een compressor. Het is verdunde
olieverf. Het spuiten zelf is niet zo moeilijk. Het is wel moeilijk zo’n
mooie cirkels te spuiten. Dat doe ik door het schilderij op een ronddraaiende schijf te leggen. Ik zit op een stelling die boven dat schilderij hangt, met een gasmasker op, en ik hou de spuitkop stil boven het
ronddraaiende schilderij.
- Ik begrijp niet hoe je ervoor zorgt dat de achtergrond vrijwel overal
over de randen van de partijen op de voorgrond schemert. Ik heb nog
nooit zo’n vernuftige factuur gezien.
Ghekiere: Wat jij ervaart als de achtergrond, de wazige, vaak concentrische ‘dégradés’, is eigenlijk de voorgrond, de laatst aangebrachte
verflaag. Eerst schilder ik de ondergrond, die vaak donker is, en daarna spuit ik er een dégradé over. Het beeld creëer ik door partijen van
die laatste laag, als ze nog nat is, te verwijderen met een rubberen
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aftrekker. De donkerste partijen zijn de plekken waar ik het meest
voorgrond van heb verwijderd. De tussentonen worden verkregen
door met een brede, versleten behangerskwast verf van de bovenlaag
opnieuw over de schoon gestreken delen te smeren…

Veel meer kan ik er niet over vertellen. Alle mensen die over mijn
werk schrijven, schijnen het daar trouwens moeilijk mee te hebben, ze
krijgen geen vat op de beelden en zijn meestal teleurgesteld of gefrustreerd.

- En het schilderij met het zotte raster en de ingekleurde vlakken? Hoe
verkrijg je die witte zweem voor de zwarte strepen?

- Dat heb ik gemerkt. Tijdens het doorbladeren, van de catalogus viel
mijn blik toevallig op een nogal gortige laatste regel. De auteur van
dienst verzekert je daarin dat je werk ‘niet alleen goed is, maar zelfs
steengoed’. Ik moest wel even slikken. Een auteur die een kunstenaar
geruststelt over de kwaliteit van zijn werk! Niks geen nederigheid of
leergierigheid.

Ghekiere: Die schilderijen maak ik door eerst een raster ineen te plakken met staafjes van piepschuim. Ik ben dol op dingen die zich verder zetten, zoals bomen of rasters. Voortwoekerende systemen… Dat
piepschuimen raster leg ik bovenop het schilderij vooraleer ik het laat
ronddraaien en voorzie van de laatste laag. Omdat die staafjes niet allemaal precies gelijk komen, nevelt er soms verf onder. Dat geeft die
vreemde zweempjes.
- Hier en daar zet je uiteindelijk toch nog extra toetsen, bijvoorbeeld die
koddig bibberende hooglichtjes op de portretten van de dames die hun
kapsel tonen.
Ghekiere: Ja, ik werk niet volgens sluitende systemen. Alles is mogelijk. De toets is een schildersprobleem. Ik probeer iets na te bootsen, maar dan zonder een traditionele toets te gebruiken. De witte
kloddertjes die je aanwijst, heb ik aangebracht met een penseel dat
bevestigd was op een draaiende, elektrische boor. De beelden zijn afkomstig van dames die hun trouwkapsels lieten fotograferen door een
fotograaf, omdat ze die anders nooit zelf konden zien. Ik vond die foto’s intrigerend, omdat die dames tijdens het maken van de foto naar
hun eigen schaduw kijken. In elk van mijn schilderijen vindt een soort
van kanteling plaats. Ik toon een vorm van verleiding of ik probeer
zelf een verleidelijk schilderij te maken, maar dan begint het beeld ineens te schuiven en dreigt het te verdwijnen in een donker gat. Ik heb
het eens zo geformuleerd: ‘Sommige beelden uit de ons omringende
beeldenbank vallen in mijn werk stil en worden een soort van cruciale
beelden, dicht bij de zenuw, waar de verleiding geënsceneerd wordt,
waar schoonheid overslaat in ijdelheid en waar echtheid gereanimeerd
wordt, heropgevoerd wordt.’
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Ghekiere: Ze willen per se begrijpen waar mijn schilderijen over gaan,
maar vinden geen samenhang. Is er een samenhang, volgens jou?
- De samenhang berust in je manier van schilderen. Bij schilders die
naar je werk kijken, gaat het hart sneller slaan, weet ik, want ze komen
mij dat vertellen. Je ziet ook waarom: al die plezante patronen, die bovendien op een volstrekt persoonlijke manier vervaardigd zijn. Bernard
Frize doet ook zo’n dingen, maar helemaal anders natuurlijk. Alle schilders doen zo’n dingen. Het gaat erom hoe je het zelf gaat aanpakken…
Natuurlijk gebruik je beelden van webcams of foto’s van dames die hun
kapsel laten fotograferen of een beeld van een open haard, maar pas nadat je ze door je persoonlijke mangel hebt gehaald, worden het waarlijk
nachtelijke taferelen, die lijken na te spelen hoe wij in onze hoofden zelf
de nacht voelen opdoemen en proberen terug te dringen…
Ghekiere: Aan de ene kant heb je die ‘virtuele’ beelden van vrouwen
die zich uitkleden voor webcams en aan de andere kant de realiteit
van zo’n dode hond. Het schilderijtje van de dode hond is op een
traditionele manier geschilderd.
- Bij sommige schilderijen zien we een andere relatie tussen achtergrond
en voorgrond, bijvoorbeeld in de besneeuwde boom met de smeltende
en naar beneden vallende klodders.
Ghekiere: Dat is een ouder schilderij. De tentoonstelling bevat twee
of drie oudere werken, die nog anders gemaakt zijn. In dit geval heb
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ik eerst de boom en de sneeuwklodders geschilderd. Daarna heb ik de
partijen die ik goed vond, bedekt met een laagje latex, met een rubberen masker, dat ik er na de finale overschildering weer heb afgepeld…
De vreemde vlekjes in het schilderij dat je hier ziet, zijn afkomstig van
een stortbui.
- Elders vinden we een schilderij van een opgezet hert, waarin je kringen
van stroef verschuivende kleurwaarden schildert. In het algemeen ben
ik getroffen door de manier waarop je violette toetsen combineert met
groen of hier en daar een violet of lichtblauw accent toevoegt. Ik vermoed dat je vroeger geschilderd hebt naar kleurnegatieven.

heid, het moment dat de dingen kantelen. Ik ben gefascineerd door
wat Nietzsche een teveel aan schoonheid noemt, iets dat elk ogenblik
onverdraaglijk kan worden… Onlangs woonde ik een concert van
Squarepusher bij en plotseling begonnen er stroboscopische lichten
te flikkeren in de richting van het publiek. Ik sloot mijn ogen en bleef
een nazinderend licht zien. Mmm, dacht ik, dat is waar ik naar op
zoek ben in mijn schilderijen: je luistert naar keiharde muziek en plotseling valt de muziek stil. De muziek blijft nazinderen en je probeert
de klank vast te houden, terwijl je in een tunnel kijkt die je verblindt.
1 mei 2009

Ghekiere: Dat klopt. In deze schilderijen gaat het meestal echter om
schijncontrasten, omdat die ogenschijnlijk uiteenlopende kleuren eigenlijk dezelfde toonwaarde hebben. Als je de schilderijen zou reproduceren in zwart-wit, zou je geen kleurverschil opmerken.
- Een ander prachtig werk is het schilderij van de open haard, waarin de
rustieke keien gaan zweven in een abstracte, picturale ruimte. Tastbaar
schildersplezier!
Ghekiere: Ja, het was erg prettig om die keien te schilderen. De haard
is het eerst wat gebouwd wordt, het is de kern van het huis. In Amerika is het zelfs het enige gedeelte dat van steen gemaakt is. Ik vind dat
wel mooi, zo’n kitscherige haarden.
- Je schilderij bieden ons een draaglijk beeld voor een samengaan van
onbehagen en genot…
Ghekiere: De concentrische dégradés bezorgen je een soort van blindheid, die mij boeit. Je kan er niet op focussen. Het is een optische illusie die je niet kan vastpinnen. Je weet niet wat je ziet. Hetzelfde
gebeurt met de patronen die scheef voorgesteld worden. Je denkt als
toeschouwer dat je houvast hebt, je denkt dat je het schilderij begrijpt
of juist aanvoelt, maar op een bepaald moment kijk je in een zwart
gat of kijk je erdoor. Ik denk dat ik probeer de toeschouwer mee te
nemen in een beeld. Vind je het spannend? Kijk dan ook maar eens
in een zwart gat… Dat vind ik interessant: dat gladde ijs, de onzeker300
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Alles over Logement
Een initiatief van Philip Janssens,
Lieve Sysmans en Steven Elsen
Logement is een ambulant kunstenaarsinitiatief dat in goede banen
wordt geleid door Philip Janssens, Lieve Sysmans en Steven Elsen: drie
voormalige studenten van de jonge studierichting In Situ3 aan de Antwerpse Academie voor Schone Kunsten, waar de voorbije jaren kunstenaars afstudeerden als Leon Vranken (die eerder dit jaar vormgaf aan
een prachtige solotentoonstelling bij Stella Lohaus) en Tim Segers (met
werk dat momenteel onder meer te zien is als onderdeel van Beaufort en
in Loods 12 in Wetteren).

Philip Janssens, ‘Small Stuff Three (Meeting Bernd Lohaus)’, Herman Teirlinckhuis, Beersel, 2007
Tim Segers, Beaufort, 2009

Het voorbije jaar was Logement gevestigd in een pand aan de Hoge
Weg in Borgerhout. Verspreid over een veertigtal avonden werden er
200 verschillende concerten georganiseerd. Tegelijk liepen er verschillende, langlopende, groeiende tentoonstellingen met werk van Tamara
Van San, Tomas Boiy, Paul Hendrikse, Riaan Van Jaarsveldt, gerlach
en koop, Berten Jaekers en vele anderen. Paul Hendrikse toonde een
prachtige, 30 meter lange fotografische reproductie van een plintwerk
van Guy Mees dat zich in het Leuvense Stuc bevond, maar werd overschilderd. Het kunstenaarskoppel gerlach en koop toont momenteel
een artefact van Walter Swennen, dat ze zagen in een filmpje op Youtube, vergezeld van een rood liniaal dat herinnert aan het kruipende
tijdsbalkje onder dat soort filmpjes.
Berten Jaekers, die vorig jaar afstudeerde aan het Gentse KASK,
verzorgde twee fraaie ingrepen. Voor de eerste ingreep verving hij
enkele oude, houten constructies onder een dak – vermoedelijk constructies die bestemd waren om langwerpige voorwerpen op te bergen – door uit OSB-plaat gezaagde replica’s. Voor de tweede ingreep
restaureerde hij een vierkant paneeltje van een loze zoldering (hij verwijderde de beschildering) en liet het uit de zoldering naar beneden
zakken als de onderkant van een volume van MDF. Heel fijn werk.
Tim Segers sneed een nisje uit twee samenkomende, bakstenen
muren en plaatste hierin een afgegoten Mariabeeldje, dat bestaat uit
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baksteenpoeder dat met lijm werd vermengd. (Dit werk sluit nauw
aan bij zijn auditorium in Nieuwpoort, dat is opgebouwd uit betonnen balken die hij zelf heeft gegoten in mallen die op elke plek kunnen
dienen om met lijm vermengde aarde tot bouwblokken te verheffen
én bij zijn twee sneeuwballen in Wetteren, die bestaan uit kalk die met
een lepel van een muur werd geschraapt, vervolgens werd vermengd
met een geheim chemisch product en samengevoegd tot ballen, die
tegen de muur werden aangegooid waar ze uit voortkwamen.) Sommige ingrepen in Logement zijn het resultaat van residenties. Zo verving de Franse kunstenares Ninon Brière het glas van alle ramen in
één vertrek door spiegels en voorzag ze een van deze spiegels van een
kogelgat.

beek. Als toevoeging aan de ruimte toont hij daar vier zelfgemaakte
lijsten van tropisch hout, hangend aan twee spijkertjes, die drie keer
een vel spiegelfolie omkaderen en één keer het gepolierde oppervlak
van de met stuc beklede muur. Janssens toont ook een wonderlijke
sculptuur, die hij in 2009 bedacht en maakte voor de tentoonstelling
Small Stuff Three (Meeting Bernd Lohaus) in het Beerselse Herman
Teirlinckhuis: een toonkast die werd voorzien van het spiegelglas dat
we kennen van films over politiehelden. Binnenin brandt een lamp,
die ervoor zorgt dat het glas van binnenuit ondoorzichtig wordt en
gaat spiegelen, waardoor wij de lamp ontelbare keren weerspiegeld
zien. Een oneindige weerspiegeling die we van buitenaf kunnen zien!
Wondermooi werk, fijnzinnig en sensueel…

- Waarom organiseren jullie zoveel concerten, waarvan er sommige zelfs
gratis zijn?

18 mei 2009

Philip Janssens: We willen laten zien dat het kan. Dat het simpel is.
Dat je op niemand moet zitten wachten. We vinden het ook belangrijk
dat musici en plastische kunstenaars elkaar ontmoeten. De kunstwereld is teveel opgesplitst. Wij willen bruggen slaan. Een concert organiseren waar een plastisch kunstenaar gebakken oesters uitdeelt. …
Voor de organisatie van de tentoonstellingen krijgen we subsidies van
de Stad Antwerpen, van het District Borgerhout en van de Vlaamse
gemeenschap (voor de verblijfs- en vervoerskosten die gepaard gaan
met de residenties). Wat we zeker niet willen doen is curator spelen.
Het enige wat we proberen is de kunstenaars materieel ondersteunen.
Zo ben ik vorige week voor twee rookmachines naar Keulen gereden.
Enkele weken geleden ben ik op een middag ook een taart gaan kopen
om de sfeer wat losser te maken. Ineens raakten de kunstenaars met
elkaar aan de praat. We willen ook geen werken laten overkomen met
Fedex en zomaar in de ruimte plaatsen. We zoeken kunstenaars die
site specific willen werken en we proberen samen te werken met kunstenaarsinitiatieven in andere steden zoals Nadine in Brussel, C-17 in
Wenen en andere groepen in Frankfurt, Milaan, Maastricht en Mexico
City. Binnenkort trekken we met Tim Segers, Tomas Boiy en Tamara
Van San naar Wenen.
Philip Janssens is zelf ook kunstenaar. Op dit moment is werk van
hem zien in de nieuwe tentoonstellingsruimte van het Rhok in Etter304
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Weerloos
Over Bart Lodewijks
Bart Lodewijks begeeft zich per fiets naar een bepaalde bestemming
en maakt daar, met behulp van wit krijt en een laddertje, lineaire,
technisch aandoende tekeningen op een gevel. De tekeningen zijn gebaseerd op architecturale of urbanistische elementen uit de omgeving,
bijvoorbeeld de aanwezigheid van een rangeerstation. Lodewijks staat
met de rug naar het publiek, weerloos. Voorbijgangers of bewoners
spreken hem aan. Soms vragen ze hem niet op hun gevel te tekenen,
soms nodigen ze hem juist uit. Soms vragen ze hem of hij ook binnen
een tekening wil maken. Dat doet hij dan, met houtskool. Het maken
van de tekeningen kan dagenlang of wekenlang doorgaan, waarbij de
tekening gevel na gevel verovert. Zodra het begint te regenen, beginnen de tekeningen te vervagen.
Naar aanleiding van de tentoonstelling Pencil Towers, Stone Fish,
Rising Suns, Ghosts, Auras and Other Deliciously Emerging Entities
(Things that appear are generally friendly, but they tend to escape us) in
de Brusselse galerie Rossi Contemporary, heb ik meegemaakt hoe Bart
Lodewijks enkele gevels onder handen heeft genomen. Na enkele dagen kende hij tientallen mensen: buren en personen die in de buurt
werkten. Mensen van verschillende afkomst en verschillende leeftijd.
Eén van de eigenaars van een betekende woning poetste de voordeur
en de ramen van haar woning, opdat die er netjes zou uitzien voor de
vernissage. In de tentoonstellingsruimte van de galerie had Lodewijks
houtskooltekeningen aangebracht die een architecturaal element van
de buitengevel herhaalden. Het ging om een architraaf, die door Lodewijks ‘ruimtelijk’ werd voorgesteld door middel van een optisch
trucje dat hij als kind had geleerd van zijn grootvader.
Ik vind dit prachtig werk.
19 mei 2009
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Goed werk
Over een tentoonstelling van Lieven Segers

Lieven Segers in 1646, Den Haag, 2009

Deze dagen loopt in de Antwerpse galerie Maes & Matthys een
tentoonstelling met foto’s van Lieven Segers (1975). Ik ontmoette
deze kunstenaar voor het eerst in 2004, tijdens de voorbereidingen
van een actie van Frigo, een intussen opgeheven kunstenaarscollectief
met wisselende bezetting, waar Lieven Segers deel van uitmaakte
(naast mensen als Vaast Colson, Tom Van Sant, Ben Meewis en
anderen). Gelijksoortige vormen van samenwerking zijn heel courant
onder de Antwerpse jonge kunstenaars. Zo deed Vaast Colson in
Lausanne onlangs een performance met Ben Meewis, treedt Kati Heck
regelmatig op met het begeesterende meidencollectief Bissy Bunder
of werkt Lieven Segers regelmatig samen met Michèle Matyn of met
Vaast Colson en Pol Matthé. Naast zijn bezigheden als performancekunstenaar, tekenaar, videomaker en fotograaf, organiseert Lieven
Segers – in die gevallen opererend onder de naam Cakehouse – ook
tentoonstellingen. Zo organiseerde hij dit jaar in het Hessenhuis en de
Brakke Grond de mooie en boeiende groepstentoonstelling A Meeting
between the Tragic and the Funny en vorig jaar een tentoonstelling
voor de Scheld’apen, waarbij hij een tiental kunstenaars vroeg iets te
doen met een geleverde witte sokkel. (Dennis Tyfus zaagde de sokkel
in twee om er twee buitenmaatse klompen van te maken.)
Diezelfde Dennis Tyfus wist dat Lieven Segers al vijf jaar lang met
een klein fotoapparaat portretten maakt van personen die hij – vooral
‘s nachts – ontmoet en hij nodigde hem uit met die beelden een diareeks samen te stellen voor de Scheld’apen. Het werd een verzameling
van 750 beelden. Micheline Maes en Luc Matthys zagen deze projectie en nodigden Lieven Segers uit een selectie uit de kunstenaarsportretten te tonen in hun galerie.
De portretten zijn magisch. Als verslag van een nachtleven dat ik
mij vaag herinner, maar dat mij niet meer aantrekt, zijn ze voor mij
oninteressant. Als cocktails van vorm en kleur, gevuld met tal van acteurs, maskers, kostuums en rekwisieten, treffen ze mij. Verwonderd
kijk ik naar dit vreemde theater, dat zich heeft laten vastleggen in
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donkere, sensuele en vooral tedere beelden. ‘Het vreemde en mooie
aan Lievens foto’s is dat je niet kan zien of het gaat om louter registraties of om subtiele ensceneringen,’ merkte de schilder Damien De
Lepeleire op. Eenzelfde vermenging van fictie, biografie en reflectie,
doordrongen van een donkere sensualiteit en tederheid, vind je terug
in de videofilms van Lieven Segers (onder meer over Fred Bervoets,
getoond in het Muhka in 2007) of zijn prachtige tekeningen en korte
teksten, die hij in november 2007 met thinner afdrukte op de muren
van de galerie Base Alpha en in het begin van dit jaar rechtstreeks
aanbracht op de muren van de bijzondere kunstenaarsplek 1646 in
Den Haag. Prachtig, hoe deze tekeningen door middel van een overheadprojector een klein beetje of juist heel veel werden uitvergroot
(inclusief de ‘ongewild’ vergrote, golvende contouren van de lijnen),
waardoor er een onverwachte, ruimtelijke ervaring ontstond. Of, om
het met de woorden van Dennis Tyfus te zeggen: ‘Lieven zijn werk is
goed, meer moet daar niet over gezegd worden.’
18 mei 2009

Als kleurrijk en gonzend afval
Over Vaast Colson en Dennis Tyfus
Inleiding
Onlangs werd ik door Metropolis M uitgenodigd een stuk te schrijven over twee Belgische kunstenaars: Vaast Colson en Dennis Tyfus.
Een stuk over twee kunstenaars! Ik vraag mij af of ik zoiets wel kan
schrijven, vooral omdat het hier gaat over twee mannen met heel verschillend werk. Ik weet waarover ik spreek. Al vijf jaar lang film ik
hun bezigheden, nodig ik hen uit voor tentoonstellingen en schrijf ik
teksten over hun werk. Toch deins ik terug voor de opdracht. Vooral
het werk van Tyfus boezemt mij schroom in. Ik ben bang het te ontmannen, te versmachten in een steriele kartontaal of te herleiden tot
dingen die al bestaan.
Korte voorstelling van de kunstenaars
Wie is Dennis Tyfus? In Antwerpen stuit je om de drie à vier dagen
op een poster, flyer of sticker waarin een optreden wordt aangekondigd dat in de Scheld’apen of de Bar Mondial wordt georganiseerd
door Tyfus’ uitgeverij en platenlabel Ultra Eczema. Verder toont de
man schilderij-grote tekeningen in de galerie van Stella Lohaus (Antwerpen), maakt hij zelf muziek, ontwerpt hij platenhoezen en T-shirts
en verzorgt hij elke zaterdagmiddag een fantastisch radioprogramma
voor de Antwerpse lokale zender Radio Centraal.
En wie is Vaast Colson? Langzamerhand raakt hij bekend in heel
België. Een slecht ingelicht journaliste noemde hem onlangs nog ‘de
chouchou van de Belgische kunst’. Ze bedoelde daarmee vermoedelijk
dat ze zich zijn naam herinnerde. Het kan ook moeilijk anders. Sinds
ik hem in 2004 ontmoette, is hij onafgebroken aan het werk geweest.
Meestal werkt hij ter plekke en bedenkt hij nieuwe acties die samenhangen met een ruimtelijke ingreep. Vaak werkt hij daarbij samen met
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andere kunstenaars als Lieven Segers, Pol Matthé, Ben Meewis, Geert
Saman of Dennis Tyfus. Hij maakt ook muziek, vooral met zijn broer
Stijn. Samen heten ze The Heavy Indians.
Beide kunstenaars wonen in Antwerpen. Ze maken allebei prachtig
plastisch werk en ze zijn allebei onafgebroken bezig met muziek. Colson is afkomstig uit een milieu van universitair geschoolde kaderleden
(hij werd genoemd naar een econoom), de ouders van Tyfus zijn arbeiders (hij werd genoemd naar een stripfiguur).
Het werk van Colson bestaat in een vorm geworden, beheerste reflectie over de betekenis, de mogelijkheden en de grenzen van de hedendaagse kunst. Het is een werk waarin wordt nagedacht over de
noodzaak en de hopeloosheid van het beeld. Het wordt bijna uitsluitend gemaakt op kunstplekken (galerieën, culturele centra, theaters,
kunstbeurzen en musea). Het werk van Tyfus, daarentegen, zou ik
geen werk noemen, maar een manier van zijn. Niks geen zichtbare reflectie, god zij geloofd, wel een onophoudelijke stroom beelden, spullen, dingen, handelingen en andere zaken die weinig met de officiële
kunstwereld te maken hebben, maar wel niks anders kunnen zijn dan
kunstwerken.
Een tekst van mij over Dennis Tyfus en Vaast Colson moet concreet
zijn, niet kunsthistorisch of kunsttheoretisch. De taal moet klinken en
struikelen. Er moet vlees aan zitten.
Dennis Tyfus
Terwijl ik dit schrijf, luister ik naar het radioprogramma van Dennis
Tyfus op Radio Centraal. Op verzoek van de kunstenaar Benjamin
Verdonck, die de voorbije week een voetbalmatch, concerten en gratis
voedselbedeling heeft georganiseerd in een papieren huis dat hij op
een plein voor een Antwerps theater heeft opgetrokken voor mensen
zonder papieren, wijdt Tyfus een uitzending aan dit initiatief. Zich
voordoend als een onvoorstelbaar onbehouwen racist, telefoneert
hij naar een vijftal stadsdiensten om een eind te maken aan het
artistieke zootje voor de Bourlaschouwburg. Bij ‘Monumentenzorg’
dringt hij erop aan dat ze voor hun monumenten zouden zorgen, bij
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de ‘Stadsreiniging’ eist hij een grondige schoonmaakoperatie en bij
‘Beeld in de stad’ beklemtoont hij dat het echt geen gezicht is, ‘al dat
vreemd, in alle kleuren van de regenboog: zandnegers, pindanoten en
wat weet ik nog. En hoe is dat crapuul hier geraakt? Dat zou ik wel
eens willen weten! Niet per auto, want ze hebben geen rijbewijs. Ook
niet per vliegtuig, want ze hebben geen paspoort. Wel, hoe zijn ze dan
hier geraakt? Dat zou ik willen weten, hoe ze hier geraakt zijn. In een
boot vol bananen, hoe anders? U zoudt eens moeten komen luisteren,
hier, naar hun lawaai. Zelfs hun lawaai is niet van hier!’
Vorige week was Dennis Tyfus met zijn radioprogramma te gast bij de
happening-kunstenaar en cineast Ludo Mich, op andere dagen laat
hij bekende en minder bekende muzikanten per telefoon muziek maken in zijn programma. Zogenaamde stijlen doen niet terzake. Ofwel
gaat het om goed spul, ofwel niet. ‘Er zijn veel stijlen, maar er is maar
één schoonheid,’ schreef Flaubert in een van zijn brieven. Ter illustratie van zijn eclectische houding heb ik Tyfus gevraagd een idee te
geven van de laatste vinylplaten die hij heeft laten persen én van de
soorten muziek die gemaakt wordt door de deelnemers van een beruchte Bamba-avond, die hij op 28 februari 2009 organiseerde in de
Scheld’apen. Het bijzondere aan die avonden is dat je kennis maakt
met zowel piepjonge muzikanten als mensen die al muziek maakten
in de jaren vijftig, zestig, zeventig, tachtig en negentig. Ik heb zo’n
optredens bijgewoond en gefilmd, maar ik weet niet welke woorden
gebruikt worden om de muziek die er gemaakt wordt te beschrijven.
U vindt de beschrijving van Tyfus op pagina 319.)
Vaast Colson
Vaast Colson ziet zich als geworpen in de kunstwereld en probeert
binnen die wereld op een oprechte manier stelling te nemen. In zijn
eigen woorden heet dit dat hij ‘weerstand zoekt’. Of je nu tentoonstelt,
lesgeeft, deelneemt aan een televisieprogramma of een openingsact
voor zxzw samenstelt, altijd zijn er verwachtingen, die je moet trachten te overstijgen door het creëren van een beeld dat geënt wordt
op de specifieke situatie en dat een prangende ontmoeting met de
toeschouwers mogelijk maakt. Vaak gaan zijn acties gepaard met een
vorm van uithouding, met een volgehouden attitude. Hoe moet u zich
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dat voorstellen? Ik vroeg hem of hij al wist wat hij zou doen voor het
Tilburgse zxzw, dat hem uitnodigde een happening te creëren voor de
opening van een muziekfestival.

stenaar (met wollen muts). Het hoofdje rustte bovenop een stapel rollen tape en keek zo naar de tentoonstelling. Het werkje heette Op
Post. Ik vroeg Colson hoe dit werk tot stand is gekomen:

Vaast Colson: ‘Eigenlijk gaat het om een samenwerking tussen zxzw
en Whatspace. Zxzw organiseert een festival dat gebaseerd is op een
festival in Texas, waar de White Circle Crime Club heeft gespeeld. De
kwaliteit van de groepen is constant. Je ziet er zowel black metal groepen uit Noorwegen als lichte, elektronische muziek uit Duitsland. Het
festival is bijna een viering van de muziek. Nu willen ze ook beeldende
kunst brengen, maar omdat ze daar minder van weten, hebben ze er
Whatspace bijgehaald. Samen hebben ze mij uitgenodigd om een openingsmoment te maken. Als centrale figuur voor de beeldende kunst
hebben ze Herman Nitsch uitgenodigd. Ik zou hen willen vragen niet
meteen werk van hem tentoon te stellen dat iedereen al kent, maar
de man uit te dagen. Ik vind niet dat je zo’n man al mag uitschrijven.
Zo heb ik in een DVD over Dieter Roth gezien dat Nitsch muziek
maakt en dirigeert. Hij ging ergens in IJsland lesgeven en begon die
studenten tekens te geven en allerlei geluiden te laten produceren. Ze
zouden hem kunnen vragen zoiets te doen.’

Vaast Colson: ‘Eigenlijk is dat popje een afvalproduct van een editie
die ik aan het maken ben ter financiering van het barter-moment dat
ik vorig jaar op de kunstbeurs heb georganiseerd… Dit jaar heb ik
voor de kunstbeurs een editie gemaakt op basis van de tentoonstelling 100 Cork Pops to Celebrate the Crisis, waarvoor ik 100 in oranje
verf gedoopte champagnekurken heb afgevuurd op de muren van de
galerie. Voor de editie schiet ik de champagnekurken af op Steinbachvellen en verkoop ik certificaten waarvan de prijs varieert naargelang
van het aantal vellen dat de koper wil verwerven. Juist omdat ik vaak
werk weggeef of voor heel weinig geld verkoop, doe ik nu aan product
design. Ik maak heel commerciële dingen die mijn andere bezigheden
of mijn galerie moeten financieren.’
Dennis Tyfus en Vaast Colson

De voornaamste performances en ruimtelijke ingrepen van Vaast Colson heb ik beschreven in verschillende teksten, die u kan vinden op
mijn website of in mijn boeken. Onlangs deed hij met Ben Meewis
echter een actie in Stuttgart, die ik nog niet heb beschreven: During
Nightly Excursions and Other Sitdowns – A Rambling Pitch by Vaast
Colson and Ben Meewis. Het was de bedoeling een gietvorm te maken
van een lichtkoepel door een 7 cm kleinere houten vorm te maken, die
met spieën in de koepel te klemmen en de tussenruimte te vullen met
polyurethaanschuim. Ten eerste hadden ze echter niet genoeg schuim
en ten tweede wilde het schuim niet drogen, omdat ze geen ventilatie
hadden voorzien. Ten slotte werd de houten vorm gewoon onder de
lichtkoepel op de vloer van de tentoonstellingsruimte geplaatst. Ze
verstopten zich in de sculptuur en tijdens de opening maakten ze van
binnenuit (door met schuurpapier, manueel, een cirkel uit te schuren)
een mangat waardoor ze naar buiten konden kruipen.

In september 2006 stelden Dennis Tyfus en Vaast Colson samen tentoon in hun galerieën (Stella Lohaus en Maes & Matthys). Die galerieën bevinden zich in verschillende straten, maar Colson had ontdekt
dat ze aan elkaar grensden. In de gemeenschappelijke muur werd een
grote opening gemaakt, zodat de bezoekers van de ene galerie naar
de andere konden wandelen. Colson bouwde een houten kiosk in Tyfus’ galerie en Tyfus toonde een animatiefilm in Colsons galerie. In
Colsons kiosk werden door Dennis Tyfus performances en optredens
georganiseerd, die zichtbaar waren vanop een door Colson gebouwde
mezzanino. Deze werkwijze typeert beide kunstenaars. Tyfus maakte
van de gelegenheid gebruik dingen te programmeren die hij zelf wil
zien en Colson probeerde de grenzen van een tentoonstellingsplek te
verleggen en zijn relatie met de galeriehouders opnieuw te definiëren.
Tyfus is bezig met de dingen, Colson is bezig met het beeld. Allebei
maken ze prachtige werken, die als kleurrijk en gonzend afval uit hun
bezigheden tuimelen.

Onlangs was er in het Brusselse Wiels een prachtig werk te zien van
Colson: het hoofdje van een poppenkastfiguurtje dat leek op de kun-

24 mei 2009

316

317

Dennis Tyfus over zijn uitgaven en concerten
Hans,
Kwa oudheid ben ik niet enkel geïnteresseerd in de jaren 60 met bv
ludo mich en wout vercammen, ook in eind jaren 50 met de visuele
poëzie en de klankpoëzie van paul de vree, de tafelronde, en hun
internationale contacten met ondermeer françois dufrêne en henri
chopin uit frankrijk (die 2 weken voor zijn dood nog te gast was in
ons radio programma) en sarenco uit italië.
ook in de situationisten en hun radicaliteit! de jaren 70 en 80 punk
scene met zyklome A, the dirty scums etc, het internationale netwerk
van club moral, het metalen gekletter van lakoste, de noise van ob
minimax, en van vortex campaign. de jaren 90 hardcore, grindcore en
noise scene van onder meer agathocles, rubbish heap, mangenerated,
intestinal disease
in heel deze geschiedenis is sinds 80 radio centraal heel belangrijk.
zonder reclame en wars van eender welke vorm van commerce, muziek
die je elders niet hoort en een uitgesproken links politiek beeld. op de
radio zijn alle mensen waar het net over ging gepasseerd.
recente ultra eczema uitgaven:
orphan fairytale lp; eva’s muziek ken je, het gaat om een soort van
casio psychedelica, akelig zoals een pop of een clown er akelig kunnen
uitzien, doorweven met oosterse invloeden, gevonden geluidsmaterie
en veel echo en delay
idea fire company lp; afkomstig uit amherst massachusetts, idea
fire company is voornamelijk de schoonheidsspecialist, vreemde
levenskunstenaar, filmmaker en performer scott foust met zijn vrouw
carla. muzikaal klinkt het als een soort van kraut ambient, met piano’s
en analoge synthesizers. zeer repetitief en monotoon, zoals al zijn
werk.
menstruation sisters lp; australische orthodoxe joden die ze hebben
vrijgelaten uit een mentaal hospitaal om een lp te maken die met niets
of niemand valt te vergelijken.
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wout vercammen lp; opnames van de man die sinds eind jaren 50
de realiteit een klein beetje beter maakt dan ze werkelijk is! klinkt
exact zoals u hem ‘s nachts ‘s middags of ‘s morgens tegenkomt in uw
favoriete café of supermarkt.
la bamba lp; een internationale compilatie lp met enkele cover versies
van de traditional ‘la bamba’ met oa de finse melkboer tomutonttu, de
duitse politie-agent kommisar hjuler, de argentijnse welzijnswerker anla
courtis, de vlaamse leerkracht floris vanhoof, het enige amerikaanse
lid van de antwerpse snorrenclub angst hase pfeffer nase, etc. deze
plaat werd gemaakt in samenhang van een ultra eczema la bamba
nacht(merrie). op dit evenement hebben meer dan 20 kunstenaars en
muzikanten een versie gebracht van het nummer la bamba, terwijl dj
daniel de wereldvermaarde botanicus 400 verschillende versies van
datzelfde nummer speelde.
Speelden er oa: blaastaal: kunstenaar bert lezy en zijn kompanen
maken muziek met vooraf opgenomen cassettes, platendraaiers,
tandenborstels en gesampled radiomateriaal. ze maken ook een 2
wekelijks radioprogramma op radio centraal waar ze bijna uitsluitend
gebruik maken van gestolen tv opnames / mauro pawlowski: de
populaire kameleon van het belgische muzieklandschap, bracht een
vocale versie. hij was erg teleurgesteld omdat er teveel lawaai was,
zijn gemoed draaide om toen ieder begon te brullen en te dansen
/ de patacyclisten uit brussel hadden een enorme bamba koningin
gemaakt die op de dansvloer gekust moest worden / mittland och
le: de allerjongsten, die op verzoek van een uitzinnig publiek hun
versie 45 keer gespeeld hebben. ze gebruikten vooral samplers, casio’s
en een mixer / vaast en zijn broer gingen de kraut rock tour op /
harry heyrmans maakte een installatie die automatisch muziek maakt
waarmee hij dan la bamba meespeelde op gitaar / etc.
nog?
laat maar weten! kuis het wel wat op, ik kan niet typen en niet schrijven
bahhhh
bel even wat je denkt!
Xd
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De stille wederopstanding van het appliqué
Een gesprek met Willem Jan Neutelings
van het architectenbureau Neutelings Riedijk Architecten
over hun ontwerp voor het MAS in Antwerpen
‘De mooiste krommingen van de eeuw zijn niet gemaakt met computers
en pixels, maar met bravoure en vakmanschap: de nacho-dunne betonschalen van Candela, de omgedraaide kettingmodellen van Gaudi, of
het geperste plywood van de Eames.’ In deze zin, die afkomstig is uit
een essay van de architect Willem Jan Neutelings, vindt u een eerste reden voor dit gesprek. In ‘Naar een nieuwe decoratie’, de hoofdtekst van
het boek ‘De schouw van Gaudi’, vertel ik hoe ik voor de grap een les
kunstgeschiedenis bijwoon aan een niet nader te noemen universiteit en
daar de professor van dienst hoor verkondigen dat het werk van Gaudi
decoratief is. Toen ik daar op een zonnige middag raad over vroeg aan
Bernd Lohaus, verhaalde die over zijn clandestiene bezoekjes aan enkele
gebouwen van Gaudi en vatte hij samen: ‘Die schouwen van Gaudi
trekken beter dan de functionalistische schouwen.’
Willem Jan Neutelings noemt zichzelf een maximalist. Hij keert zich
daarmee tegen het vigerende, opgekuiste namaak-modernisme van de
Vlaamse zakelijkheid. In zijn voordracht Maximalisme, of het einde
van de goede smaak (2006), vertelt hij dat hij verwekt werd in het barokke decor van Expo ’58. ‘Een orgie van wellustige vormen. Bollen, hyperschalen, pijlen, driehoeken, gekromde spanten en golvend
multiplex. Paviljoens die leken op enorme bilpartijen, op fallussen
en vagina’s. Vrolijke versieringen en decoraties, bloempatronen en
levendige kleuren. De wereld zou vrolijk en optimistisch zijn, of ze
zou niet zijn.’ In 1968 gaan zijn twee oudere zussen studeren in San
Francisco. ‘Twaalf maanden later waren ze terug: blootsvoets, met India-jurken, met tamboerijnen, met Joan Baez platen en met bloemen
in hun haar. Een tweede optimistische golf van vrolijke patronen en
kleuren overspoelde het land’. In 1986 wordt hij door Marc Dubois
uitgenodigd om deel te nemen aan de tentoonstelling Jonge architecten
in België met zijn debuutproject Huis te B: ‘Een tektonische collage
in de Antwerpse bossen, schatplichtig aan de vrolijke Atoomstijl van
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’58. Samengesteld uit een oude duikboot, een Italiaanse villa en een
benzinepomp. Gebouwd met blauwgeglazuurde bakstenen, aluminiumplaten met zonnetjesmotief en roze geaderd marmer.’ Bij het zien
van de kale, zwart-witte, minimalistische ontwerpen van zijn generatiegenoten, realiseert Neutelings zich dat zijn ontwerp op wanstaltige
wijze detoneert in een tentoonstelling die neerkomt op een orkestratie
van de goede smaak.
Het denken van Neutelings is polemisch. Het stelt vragen. Het wil
kritisch zijn. Het hunkert naar wilde wisselingen van woorden en
beelden.
‘Het minimalisme biedt geen comfort,’ schrijft Neutelings, ‘maar tafels
met scherpe hoeken.’ Het biedt de bewoner holle, kale ruimten. Het
biedt geen uitstraling, geen expressie. Het maakt kritiekloos gebruik
van modernistische cliché’s zoals het gebruik van zuilen en het nastreven van grote transparantie. ‘Het Vlaamse minimalisme heeft zich
ontdaan van alle versieringen, van alle decoraties, van alle patronen,
van alle kleuren, van alle texturen, van alle geuren, van alle geluiden.
Zelfs doodsaaie Zwitserse architecten versieren al jaren de gevels van
hun gebouwen met prints van zwierige planten of ornamenten van
rondborstige engelen. Het Minimalisme heeft het zintuiglijke, architectonische instrumentarium om mee te communiceren gecensureerd.
Het is doofstom en autistisch, niet meer in staat iets uit te drukken,
alleen verwijzend naar zichzelf.’
Het denken van Neutelings confronteert zowel dit hopeloze spektakel
van de goede smaak als het louter vaststellende, onkritische generische denken in de architectuur met de drie peilers van de architectuur, zoals die werden geformuleerd door Vitruvius: firmitas, utilitas
en venustas. De belangrijkste opdracht voor de architectuur van de
komende twintig jaar ligt voor Neutelings niet in het ontwerpen van
artistieke, buitenissige, exclusieve gebouwen, maar in het ontwerpen
van een comfortabele dagelijkse leefomgeving. Het alledaagse – ‘het
generische als je het zo wil noemen’ – moet ontworpen worden. De
hoofdopdracht voor de architect schuilt in een inzicht in ‘het noodzakelijke van het gewone’ en in het ontwerpen van ‘die vijfennegentig
procent van de productie van architectonische objecten en stedelijke
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structuren, die van een enorme terughoudendheid, maar tegelijk van
een zeer hoge kwaliteit hoort te zijn. En met kwaliteit bedoel ik: degelijkheid door een krachtige materialisering, comfort door een juiste
schikking en schoonheid door een elegante compositie. Nu is het juist
andersom. In Nederland bijvoorbeeld heeft de bulk van de productie
een zeer matige degelijkheid, een belabberd comfort en een gekmakende expressiedrift’. (‘Een Nederlandse woning is een eufemisme
voor een behangklare, 5,40 cm brede betontunnel, waarin je eerst nog
voor honderdduizend Euro moet bijklussen voor het op een huis begint te lijken…’)

De rondedans van een melkmeisje
Ik vraag Neutelings of hij bereid is met mij praten terwijl we het gebouw bezoeken. Ik geloof immers dat gesprekken concreter en levendiger zijn als de sprekers rechtop staan, bewegen en zich fysiek
verhouden ten opzichte van de werken waarover gesproken wordt.
De architect krijgt dit verzoek voor de eerste keer, maar begrijpt mijn
wens. We trekken rubberlaarzen aan, plaatsen een helm op het hoofd
en bezoeken het gebouw.

In hoeverre kregen deze intenties vorm in het MAS? Wij spraken erover met een bezield man.

Neutelings: Halverwege de jaren negentig kwam Eric Antonis, de
toenmalige Antwerpse schepen van cultuur, op het idee het Volkskundemuseum, het Scheepvaartmuseum, de collectie van het Vleeshuis en een collectie industriële havenarcheologie onder te brengen
in een nieuw gebouw. Samen beschikken ze over een enorme collectie
alledaagse gebruiksvoorwerpen. In totaal gaat het om zo’n 300.000
stukken. Dat kan gaan om spullen uit de haven, maar ook om kinderwagens of geboortekaartjes. Meestal gaat het om gebruiksvoorwerpen
die weinig artistieke waarde hebben, maar wel een verhaal vertellen
en bewaard worden als getuigen van de geschiedenis van de stad. Eigenlijk moest er dus een museumgebouw komen dat het verhaal van
de stad, de stroom en de haven zou vertellen. Later werd besloten
ook de collectie van het Etnografisch Museum en de Pre-Columbiaanse collectie Janssen onder te brengen in dit gebouw. Een tweede
vereiste voor dit bouwproject was dat het een stedenbouwkundige
hefboomwerking zou hebben en zou leiden tot een vernieuwing van
de buurt. De bedoeling daarbij is dat een grote publieke investering
private investeringen uitlokt, zoals is gebeurd met het Zuid door de
komst van het Muhka. Dat is intussen ook gebeurd. De Oude Dokken
zijn reeds opgewaardeerd en de Montevideowijk volgt. De derde bedoeling van het MAS was het verrijken van de skyline met een architectonisch icoon. In Antwerpen was al meer dan 100 jaar geen groot
publiek gebouw meer opgetrokken. De vierde bedoeling was de collecties in goede omstandigheden te bewaren voor het nageslacht. Als
vroeger de Schelde hoog stond, overstroomde de depotkelder van het
Scheepvaartmuseum. De vijfde bedoeling was een ontmoetingsplek
te creëren, waar mensen elkaar konden treffen, ook als ze geen museum wensten te bezoeken. Het zou fijn zijn als er ook dingen kun-
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Neutelings’ geschriften zijn een pleidooi voor een terugkeer naar het
ambacht, naar de gereedschapskist van de architect. ‘Kennis, kunde
en evocatie: ontwerpen draait om de synthese van deze drie polen…
In het werk van Mies is kennis, kunde en evocatie alom aanwezig. De
beheersing van materialen en details toont zijn grote kunde, de beheersing van proporties en compositie toont zijn grote kennis, de verbluffende houtskooltekeningen tonen een grote evocatieve kracht.’
Kolommen zijn als zielige krukken, de zwaartekracht wordt het best
uitgedrukt door middel van een uitkraging. (‘Echte draagconstructies
verbeelden het vallen.’) Transparantie wordt vervangen door openingen die de gebruiker van een gebouw de keuze laten binnen- of buitenruimte waar te nemen (zoals bij de smalle, horizontale raampjes
van Koen Deprez, die zich niet op ooghoogte bevinden). Maximalistische gebouwen zijn gestapelde programma’s. Het zijn sculpturen in
de stad. De gevels moeten iets uitdrukken. Het appliqué is weer aan
de orde, vooral nu de buitengevels technisch gezien altijd zwevende
voorhangen zijn. (Het appliqueé is altijd al aan de orde geweest, maar
dan stiekem, zoals wanneer Mies Van der Rohe stalen sierstrips op zijn
gevels liet schroeven.) Maximalistische architectuur voelt prettig aan
en zou met alle zintuigen waarneembaar moeten zijn. ‘Een gebouw
moet briesen, fluisteren, dampen, kraken, walmen, tochten.’ De interieurs worden geschreven als scenario’s, de aaneenschakeling van de
ruimtes is als het monteren van een beeldsequentie.

nen gebeuren, zodat er niet alleen verhalen verteld worden over het
verleden, maar ook verhalen ontstaan, omdat er feestjes en debatten
georganiseerd worden. We wilden een gebouw creëren waarin meer
zou gebeuren dan het opstellen van voorwerpen in vitrines.
Van de vijfenvijftig inzendingen voor de wedstrijd, waren wij het enige
bureau dat een toren heeft voorgesteld. We wilden de zwaarte van de
geschiedenis tonen, van al die voorwerpen die zijn overgebleven van
2000 jaar geschiedenis, door het stapelen van de programma’s, zoals
alles in de haven wordt gestapeld. Het is een stapelhuis. We wilden
de geschiedenis voelbaar maken, als iets dat aanwezig is en voortgaat.
Een laagbouw-museum zou dat gevoel niet kunnen uitdrukken. Door
de geschrankte stapeling van de verschillende programma’s konden
we een rondgang creëren die het mogelijk maakt een wandeling door
de stad verder te zetten naar de bovenste verdieping van het gebouw.
De toren bevindt zich op de kruising van twee assen, de oost-west as
over de Oude Dokken richting Schelde en de noord-zuid as van het
stadscentrum naar het Eilandje.

Elk museum is in feite een necropool. In Nederland hebben we een
echte necropool gebouwd voor het Nederlands Instituut voor Beeld
en Geluid, zes verdiepingen onder de grond, met openingen zoals een
Spaanse begraafplaats. Bij het binnenkomen betreed je een brug over
een ravijn met uitzicht op het Inferno en voel je je als een held van
Dante die de Styx oversteekt. De dood is architectonisch uitgebeeld.
Alice in Wonderland

Het gebouw bestaat uit 10 verdiepingen, die gevormd worden door
een wenteltrap van 10 opeengestapelde dozen van 36 meter lang, 24
meter breed en 6 meter hoog. De dozen maken telkens een kwartslag
aan de buitenzijde van een volume van 36 meter breed. Alle dozen
worden gedragen door een centrale betonnen toren, die beide helften
van de doos torst als een melkmeisje. Het gebouw is als een rondedans
van een zich oprichtend melkmeisje. In de vrije ruimte die telkens
ontstaat, overdekt door de uitkragingen, komen roltrappen die een
spiraalvormige wandelboulevard vormen die vrij toegankelijk is voor
het publiek. Aan de buitenzijde wordt die promenade afgeboord met
golvende glazen gordijnen die alleen als je er recht doorheen kijkt een
onvervormd uitzicht bieden. (Ik hou niet van transparantie in de architectuur.) Op elke verdieping treft de bezoeker een museumzaal aan
die hij of zij al dan niet kan beslissen te bezoeken. In principe hoef je
niets te bezoeken en kan je gewoon doorwandelen naar het dakterras.
Het gebouw zou zo werkelijk deel uitmaken van Antwerpen. Het zou
ook de eerste keer zijn dat het publiek toegang heeft tot een toren. De
drie andere bekende torens in Antwerpen zijn van de kerk, van de politie en van een bank en zijn ontoegankelijk voor het grote publiek.

We vonden het een goed idee dat je op elke verdieping vanuit het
MAS, als dodenstad, ook de levende stad kon zien. Het mooie is
het pendelen tussen leven en dood, heden en verleden. We hebben
bewust niet gekozen voor de typologie van de enfilade, waarbij een
museum bestaat uit een aaneenschakeling van zalen die van bovenuit
verlicht worden. Het is ook geen daglichtmuseum geworden. Dat was
een moeilijke beslissing. De eerste reden was natuurlijk dat het geen
kunstmuseum is, maar een geschiedenismuseum waar oude perkamenten bewaard worden die geen daglicht verdragen. De tweede reden was dat het ons boeiend leek een serie black boxen te maken, een
soort van theaterruimten, waarbinnen de tentoonstellingen in scène
gezet kunnen worden. Ten derde wilden we de zaken omkeren en het
publieke gedeelte van het gebouw in het daglicht laten baden in plaats
van de tentoonstellingsruimte.
We droomden over een ruimte waarin mensen kunnen wandelen
en hun boterhammetjes komen opeten, zittend op losse stoeltjes, zoals
in een Frans park. In een klassiek museum komt meestal geen kat.
Hier zouden mensen trouwfeesten, debatten en lezingen kunnen bijwonen of gewoon de krant kunnen komen lezen. Als je de snelle route
kiest, ben je op vijf minuten boven en kan je de stad overzien. Het museum heeft de opzet van Alice in Wonderland, waar je een gang met
verschillende deuren hebt, die elk naar een bijzondere wereld leiden.
Wie een van de museumboxen heeft bezocht, keert altijd terug naar
de publieke ruimte. Eigenlijk functioneert het gebouw als een decor
voor een langspeelfilm waarin je de meest uiteenlopende verhalen kan
vertellen. Onderweg kom je lichtwanden tegen waarin de musea minitentoonstellingen kunnen maken en zo misschien nieuwe bezoekers
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aantrekken. (Bijvoorbeeld mensen die eigenlijk gekomen waren voor
een ander museum.) De bezoekers kunnen museumboxen skippen,
ze kunnen zappen. De grootste wens is dat het gebouw als een sociale katalysator werkt. Bovenin zou een volkskantine moeten komen
met een terras dat voor iedereen toegankelijk is. Het gebouw zou van
iedereen moeten zijn. Dat is ook het verhaal achter de handjes. Elk
handje wordt gefinancierd door een sponsor. Samen houden ze het
gebouw overeind.
- Bespeur ik hier een teleurgestelde toon?
Neutelings: De volkskantine met publiek terras wordt helaas vervangen door een geprivatiseerd driesterrenrestaurant… Zo gaat dat met
architectuur. Wij zijn de makers, niet de uitbaters…
- Vertel ons nog iets over de architectuur.
Neutelings: De vijf hierboven genoemde bedoelingen staan los van
het feit dat het gebouw uiteindelijk een dankbare sculptuur geworden
is.
- Dat jullie graag stapelgebouwen maken en graag met uitkragingen
werken…
Neutelings: (Lacht.) Dat klopt.
- Het klopt niet dat jullie de enigen waren die een toren hebben voorgesteld. Luc Deleu en TOP Office hebben ook een toren voorgesteld, die
bestond uit een stapeling van de in het masterplan omschreven benodigde volumes voor elk programma.

Neutelings: Ik was mij zelf al aan het afvragen waarom ik je dit voor de
pers gestileerde verhaal aan het opdissen was. Ik denk dat het iets te
maken heeft met het feit dat wat mij boeit in de architectuur juist het
oplossen van dit soort puzzels is. Het creëren van een gebouw als het
MAS is als het oplossen van een gigantische puzzel. Ik denk dat ons
bureau op tien jaar tijd honderd openbare gebouwen heeft ontworpen, meestal in het kader van wedstrijden. Ik hou ervan rekening te
moeten houden met ingewikkelde eisen en een oplossing te bedenken
die aan alle eisen tegemoet komt. Dat is ook het verschil tussen architectuur en kunst: architectuur is het formuleren van een antwoord op
een vraag die gesteld is, kunst is het formuleren van een antwoord op
een vraag die niet gesteld is.
De vraag is meestal heel complex. Je hebt de behoeften van het
stadsbestuur, de musea en de bevolking. Er zijn financiële aspecten,
tijdsproblemen, programma’s, functies, technische kwesties… Meestal zijn het puzzels met ongelooflijk veel parameters. Ik ben dol op het
oplossen van kruiswoordraadsels of wiskundige raadsels. Ik ben ook
ingenieur. In Nederland krijgen alle architecten een ingenieursopleiding. Het geeft mij veel voldoening als ik al die problemen en vragen
kan samenbrengen in een object dat werkt. De uitdaging bestaat erin
die puzzel zo in elkaar te steken dat er een meerwaarde ontstaat en je
uiteindelijk toch een antwoord formuleert op een vraag die niemand
gesteld heeft. Zo heeft niemand ons in dit geval gevraagd een toren te
bouwen.
- Je werkt al twintig jaar samen met Michiel Riedijk. Maakt zo’n samenwerking deel uit van wat je aantrekt in dit vak?

- Je verhaal klinkt een beetje als een opgepoetst verhaal voor de pers.
Mij zou het meer boeien als je iets zou vertellen over je eigen passie.
Waarom ben je architect geworden? Op welke manier geeft dit gebouw
gestalte aan je oorspronkelijke droom? Wat boeit jou in dit gebouw?

Neutelings: Die samenwerking is cruciaal. Het is een vak dat je onmogelijk alleen kan doen. We communiceren aan de hand van tekeningen. De tekening is centraal. Je maakt een schets en geeft die door. Iemand anders kan er overheen schetsen, je kan schetsen over schetsen
leggen en zo kom je langzamerhand tot een gebouw. Als je terugblikt
op het ontwerpproces van een gebouw, wordt je de archeoloog van
een eindeloze reeks schetsen, collages en maquettes.
Het creëren van een gebouw als het MAS zet vijf of zes mensen voltijds aan het werk. Ons bedrijf telt veertig werknemers. Er komen ook
een heleboel dingen bij kijken die niet rechtstreeks iets te maken heb-
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Neutelings: Ja, nu herinner ik het mij.

ben met architectuur, zoals het verzorgen van je netwerk, het voeren
van publiciteit en het vergroten van je naamsbekendheid. De omgang
met de media is heel belangrijk. Anderzijds is ook de techniek heel
ingewikkeld geworden.
Als architect moet je technische aspecten beheersen, je moet alles afweten over de gebruikte materialen, maar je moet ook kunnen
omgaan met mensen. Ik denk dat je voor een gebouw als het MAS in
totaal te maken hebt met een honderdtal mensen: bouwheren, architecten, ingenieurs, aannemers, brandweerspecialisten, verzekeraars
enzovoort. Eigenlijk lijkt het veel op het maken van een film, waar je
ook te maken krijgt met producers, acteurs, lichtmensen, monteurs,
catering enzovoort. Je moet kunnen omgaan met geld (in het geval van
het MAS gaat het om een bouwsom van 30 miljoen Euro) in een wereld waarin je constant te maken hebt met keiharde aannemers. Het is
een waanzinnig zwaar vak. Waarom doe ik het? Misschien omdat het
aangenaam is als je ergens goed in bent, misschien gewoon omdat ik
ervoor heb geleerd. Rond mijn veertigste had ik grote twijfels en heb
ik een sabbatical leave genomen. Ik heb toen zes maand les gegeven
aan Harvard. Maar nadien ben ik toch teruggekeerd naar het vak.
- Vertel ons nog iets over dat vak.
Neutelings: Zoals je daarstraks zelf al aangaf, werken we graag met
uitkragingen. Ik heb een hekel aan kolommen. Een kolom is als een
stut of een stok. Een uitkraging overwint de angst voor het vallen en
drukt kracht uit, zoals het beeld van Yves Klein die van de muur lijkt
te springen. Doordat je zijn zwaarte voelt, omdat hij niet op zijn voeten staat maar op de tippen van zijn tenen, en doordat hij net niet valt,
roept dat beeld een gevoel op van kracht. De uitkraging is een fantastisch vormelement, los van alle andere compositorische elementen…
De glazen gordijnen zijn tussen 5,5 en 11 meter hoog en worden tegen
de druk van de wind beschermd door een buis die ophangt aan een
ketting. De stijfheid van het glas wordt bepaald door de golving, zoals
een bankbriefje steviger staat als je het in harmonicavorm vouwt. Ik
hou niet van transparantie, maar wel van glas. Het modernisme heeft
een obsessie met transparantie, die ten onrechte gelijkgesteld wordt
aan democratie. Daarom gebruiken we hier gegolfd glas, dat alleen
een scherpe blik op de buitenwereld biedt als je er recht voor staat.
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- En de volkskantine heeft geen brede, horizontale, maar smalle verticale vensters.
Neutelings: Ja, elke bezoeker van het driesterrenrestaurant krijgt zijn
of haar eigen venster.
- Hebben jullie de glazen gordijnen zelf ontwikkeld?
Neutelings: Sommige mensen denken dat we het idee gejat hebben
van Rem Koolhaas, maar ons bureau heeft het ongeveer tien jaar geleden ontwikkeld met glasingenieur Rob Nijsse, die ook het Casa da
Musica in Porto deed. Wie iets heeft uitgevonden, vind ik echter irrelevant. Er bestaat in de architectuur een misverstand over originaliteit.
Architectuur berust per definitie op de traditie, het is een ambacht
waarin heel veel kennis of kunde over technieken of materialen wordt
overgedragen. Het is normaal dat architecten elkaars technieken overnemen. Ik word gek van de hedendaagse obsessie met originaliteit,
vooral in de kunst. Dat iets nieuw is, lijkt belangrijker te zijn dan de
eigenlijke kwaliteit van het werk. Als iets niet nieuw is, zou je het zelfs
niet mogen tonen. Dat vind ik een onzinnige, flauwe discussie. Gebogen glas op zich is niets nieuws. In de jaren dertig werd het voortdurend gebruikt. Alleen de toepassing op deze schaal is nog niet eerder
vertoond. Maar zoals gezegd vind ik dat niet relevant. Elke architect
moet het recht hebben bestaande technieken te gebruiken, te ontwikkelen of door te ontwikkelen.
- Daarstraks vertelde je iets over handjes. Wat bedoelde je daarmee?
Neutelings: Op de gevel worden 3.185 aluminium handjes aangebracht in een diagonaal patroon, op elke derde steen. Het appliqué is
een heel tacky onderwerp in de architectuur.
- Iets wat je op een gevel kleeft zou geen architecturale werking hebben,
heb ik een geleerde professor eens horen verklaren. Je vraagt je soms af
of die mensen eigenlijk wel kunnen denken. Hij besloot zijn les met
de bewering dat het werk van Gaudi ook maar decoratief was. Toen ik
mijn ergernis hierover deelde met Bernd Lohaus, antwoordde die dat de
schouwen van Gaudi beter trekken dan functionalistische schouwen.
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Neutelings: De curven van Gaudi zijn kettinglijnen. Weet je wat dat
zijn?
- In de woonkamer van Luc Deleu hangt een abstract schilderij van de
architect Alfons Hoppenbrouwers dat een kettinglijn bevat en waar een
echte ketting voor bungelt.
Neutelings: Gaudi ontwierp zijn kathedraal door modellen van hangende kettingen ondersteboven te keren. De kettinglijn volgt exact de
richting van de krachten en is daardoor de meest wiskundig-logische
of functionele vorm voor een gebouw. Architecten onderscheiden zich
graag van decorateurs, maar Mies van der Rohe gebruikte ook stalen
balken op een decoratieve manier.
De handjes van het MAS verlichten de textuur van de gevels. Ze
fungeren als zilveren puntjes op een voile die het macho-uiterlijk van
het gebouw verzacht. Het zijn juweeltjes, piercings, vrouwelijke elementjes die het beeld oproepen van een glimmende netkous die over
een mat volume is getrokken. Vroeger waren de kerken polychroom.
Waarom moeten de gebouwen vandaag zo saai zijn? (De meeste vooraanstaande modernistische architecten waren calvinistische Zwitsers,
Hollanders en Duitsers. Corbu was een sombere Zwitser. Mies was
misschien katholiek, maar hij was even somber.) Ook voor het MAS
was het niet zo eenvoudig een oplossing te vinden voor onze wens appliqué toe te voegen. We hadden het graag gedaan in samenwerking
met een kunstenaar, maar dat is jammer genoeg spaak gelopen om
redenen die we nog nooit aan iemand hebben verteld.
- Vertel het maar, we komen het uiteindelijk toch te weten.
Neutelings: We hadden Jan Fabre gevraagd om iets te maken. Hij zag
het gebouw als een soort van necropool in de vorm van een levensspiraal en stelde voor 3.000 doodskoppen op de gevel aan te brengen. Ik
vond dat een fantastisch idee, maar mijn opdrachtgevers vonden het
vreselijk. Ik vond dat vreemd. Mijn zoon van 15 draagt ook T-shirts
met afbeeldingen van doodshoofden. Wat is daar zo vreselijk aan?
Uiteindelijk waren er ook financiële bezwaren, zodat het niet is doorgegaan. De zogenaamde kunstintegratie is uiteindelijk toegewezen
aan Luc Tuymans, die een voorstel heeft gemaakt voor het verzonken
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plein: een mozaïek van veertig bij veertig meter dat bestaat uit een
reusachtige, grijsachtige doodskop: een reproductie van het memento
mori voor de Antwerpse schilder Kwinten Metsys. Ik zeg wel grijsachtig, maar eigenlijk is dat oneerbiedig. De mozaïek bevat zeventien
kleuren: paarsen, blauwen, witten en grijzen. Er zit veel kleur in, maar
je percipieert het niet als kleur. Tuymans vertelt dat Metsys zelfmoord
heeft gepleegd en daarom niet begraven is in de kathedraal. Zijn gedenksteen hangt buiten voor de deur. Voor Tuymans is dit werk een
soort van eerherstel voor Metsys.
- De buitengevels doen denken aan de gevel van het Dogenpaleis in
Venetië.
Neutelings: De buitengevels zijn bekleed met natuursteenplaten die
afkomstig zijn uit vier Indische steengroeven. Ze hebben vier verschillende kleuren: bruin, paars, rood en oranje. De museumboxen hebben geen ramen. Daardoor zouden de gevels monotoon geworden zijn
als we ze niet hadden bekleed met platen van verschillende tinten. Je
ziet nooit meer dan twee platen met dezelfde tint naast elkaar. Zo’n
schijnbaar willekeurig ritme moet je wel beheersen. Daarom hebben
we de plaatsing van de tinten bepaald met een computerprogramma
dat werkt op het ‘landkaartaxioma’, dat ook wordt gebruikt om wereldkaarten te ontwerpen met zo weinig mogelijk kleuren. Als je niet
wil dat aan elkaar grenzende landen dezelfde kleur hebben, dan heb
je minimum vier kleuren nodig. Nadien hebben we hier en daar wel
op het oog een plaat verschoven. We vonden het ook belangrijk dat de
platen een bepaalde oppervlaktetextuur vertoonden. We wilden geen
glimmend gebouw. Het grondstoffelijke van de bekleding geeft het
gebouw nog meer kracht. De tegels zijn van zandsteen die bestaat uit
dunne op elkaar gesedimenteerde laagjes. Daarom kunnen ze met de
hand gekliefd worden en hebben ze zo’n mooie oppervlaktetextuur.
Deze soort rode zandsteen vind je maar op twee plaatsen in de wereld.
In New England, waar de bekende 19de-eeuwse architect Richardson
veel gebouwen in rode zandsteen optrok, en in de streek Agra in India, waar het beroemde Rode Fort staat.
Wat kan ik je nog vertellen over het gebouw? In de kelder wordt water opgevangen uit het nabijgelegen dok. Met dat water wordt het
gebouw gekoeld…
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(We betreden een van de museumboxen.)
De binnenwanden van de museumboxen zijn opgetrokken uit geprefabriceerde, betonnen elementen. Tussen elk element bevindt zich een
naad van 2 cm breed, die in het element zelf terugkeert als de basis
voor een decoratief plankenpatroon. Elk betonnen element bevat tientallen gaten die voorzien zijn van schroefhulzen voor M16 bouten.
- Die gaten dienen om de twee wanden van de bekisting aan elkaar te
kunnen bevestigen, zodat die niet openklapt. Ze zijn functioneel.
Neutelings: Ja. Voor elk element zijn er verschillende verklaringen. De
schroefhulzen zorgen voor een soort van twinkeling, zoals de aluminium handjes aan de buitenzijde, maar ze kunnen ook gebruikt worden
om schilderijen op te hangen of voorzetwanden te bevestigen. Het
zijn nuttige ornamenten. De inrichting van de museumzalen is geen
deel van onze opdracht. We voorzien alleen een black box met een
vloer die alle nodige bedrading bevat en wanden met schroefhulzen.
- Als ik afga op de afmetingen die je hebt genoemd, werken jullie graag
met standaardmaten.
Neutelings: Ja, we houden van standaarden. We gebruiken in het MAS
360 cm als stramienmaat. Dat is een standaard kantoormaat, maar ook
een standaard verdiepingshoogte. Wij gebruiken die afstand vaak van
vloer tot vloer.
(Intussen zijn we gearriveerd op het dakterras.)
Neutelings: Wat vind je van het uitzicht? Ik vind dat de stad heel anders blijkt te zijn dan het mentale beeld dat we ervan hebben. Ik geloof niet dat architectuur mensen kan veranderen, maar wel het beeld
dat we van een stad hebben. Plotseling zie je dat de Schelde, Hoboken
of Deurne zich op een bepaalde manier verhouden tot de stad. Als
architect heb je meer mogelijkheden dan politici, omdat een openbaar
gebouw zo’n grote impact kan hebben op het maatschappelijk weefsel. Een architect heeft altijd een maatschappelijke opdracht. Daarom
kan ik mij moeilijk verplaatsen in het denkpatroon van kunstenaars, in
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hun autonome manier van handelen. Volgens Richard Sennett zijn het
ambacht, het idee en de traditie van het maken, verbroken. Ik vrees
dat hij gelijk heeft. Ik geloof niet in de vernieuwing als drijfveer op
zichzelf. Ik geloof meer in een continuïteit, waarbij je zaken eindeloos
kunt hernemen.
Niet elk gebouw moet vernieuwend zijn. Wie wil er in vernieuwing
wonen, in iets waarin alles experiment is? Soms ontstaat een vernieuwend element als onderdeel van de oplossing van een puzzel, als gevolg van het kruisen van tientallen parameters, maar ik geloof niet in
vernieuwing die louter een gevolg is van het spelen met vorm. Die
frommeldingen van Gehry zien er soms wel goed uit, maar ze zijn snel
een cliché geworden. Soms staat de resulterende vorm zover af van de
vraag, dat ze geen antwoord meer is op vraag. Als je alleen met vorm
bezig bent, ben je geen architect, maar word je kunstenaar. In die
zin ben ik wel een functionalist. Maar tegelijk is dat ook het traditionele standpunt, waarbij van een ontwerp verwacht wordt dat het een
goede combinatie biedt van stevigheid, efficiëntie en schoonheid: firmitas, utilitas en venustas. De materialen moeten goed gekozen zijn en
het gebouw moet goed samengesteld en duurzaam zijn, stevig en waterdicht. Het ruimtelijk stelsel moet kloppen voor wat in het gebouw
moet gebeuren en het gebouw moet mooi zijn, het moet esthetisch
plezier opleveren. Het liefst op alle niveaus. Zoals de schroefhulzen:
die zijn stevig, ze zijn efficiënt en ze creëren een tintelend visueel effect. Wat kan iemand nog meer verlangen?
23 juni 2009

Een tentoonstelling die zich traag geeft
Een gesprek met Jan De Cock
Ik heb een afspraak met Jan De Cock om half acht ‘s avonds in het
Paleis voor Schone Kunsten, waar hij bezig is met de opbouw van zijn
nieuwe tentoonstelling Repromotion. Een medewerker wacht mij op
aan de ingang van het gebouw en vraagt mij daar te wachten. Tien minuten later maakt de kunstenaar zijn opwachting. Hij spreekt mij aan
bij mijn voornaam, zoals je doet met ondergeschikten die je gerust wil
stellen door hen schijnbaar in vertrouwen te nemen. Dan stelt hij mij
voor een biertje te gaan drinken. Ik ga niet graag biertjes drinken in
donkere café’s en ik vraag of we niet gewoon de tentoonstelling kunnen bezoeken of ons in de buurt van de sculpturen kunnen ophouden, omdat ik uit ervaring weet dat dit betere gesprekken oplevert. ‘Ik
heb geen twee jaar aan dit project gewerkt om nu jouw zin te doen,’
antwoordt de kunstenaar, ‘we doen het op mijn manier of we doen
het niet.’ Onderstaand gesprek vond dus plaats in een café, en na een
half uurtje op het terras. Ineens viel er een stilte die de hele buurt omvatte. Het was de voorbode van een folkloristische optocht, die door
het stilleggen van het verkeer en bij gebrek aan toeschouwers in stilte
verliep. Doordat de stoet uit verschillende delen bestond, werden er
lange stille gaten getrokken, lange tussenruimten, die een verwachting opriepen. Het leek wel de perfecte illustratie van ons gesprek. De
Cock was opgetogen. We hadden er inderdaad beter aan gedaan een
biertje te gaan drinken. Toen nodigde hij mij uit de tentoonstelling te
bezoeken.
- Ik zou liever over je werk praten terwijl we ernaar kijken. Ik spreek of
schrijf nooit over werk dat ik niet heb gezien. Ik ben niet geïnteresseerd
in ideeën, maar in vorm.
Jan De Cock: Dan zal je nu toch een uitzondering moeten maken. De
lezers van <H>ART zijn toch niet geïnteresseerd in gesprekken over
de vorm van het werk. Die willen ingelicht worden over de algemene
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themata die aan de basis liggen van de tentoonstelling. De tentoonstelling is ook niet af. Het zou de eerste keer zijn dat ik iemand een
niet voltooide tentoonstelling laat bezoeken.
- Wat zijn dan de algemene themata die aan de basis liggen van deze
tentoonstelling?
De Cock: Ik ben een tevreden man. Het waren twee moeilijke jaren,
maar ik heb ze tot een goed einde gebracht. De tentoonstelling in het
MoMA, nu twee jaar geleden, was een keerpunt. Het einde van de
Denkmal. De titel van deze tentoonstelling is Repromotion. Ik heb niet
meteen een pasklare Nederlandse vertaling voor deze titel, zoals het
splitsen van het Duitse woord ‘Denkmal’ de Nederlandse woorden
‘denk’ en ‘mal’ opleverde. In essentie gaat het echter om een poging
mijn atelier te reconstrueren in andere ruimtes. Tot nog toe werkte ik
altijd ter plaatse. Ik streek met mijn atelier neer op de plek waar ik iets
wilde maken. Het atelier was nomadisch. Nu heb ik van mijn atelier
een centrum gemaakt. We maken alles in het atelier en assembleren
het in de tentoonstellingsruimte. Vandaag is elke sculptuur die ik maak
een ontwikkeling van mijn atelier in de ruimte. Ik reproduceer details
van mijn atelier. Ik maak er modules van die ik in reeksen reproduceer
en combineer. Het essentiële vraagstuk in de kunst vandaag is: wat is
ruimte, wat is tijd en wat is beweging? Ik probeer beelden te maken
die een illusie van beweging oproepen.
- Welke details van je atelier reproduceer je dan? Trappen, friezen?
De Cock: Ja, vooral elementen die op zich modulair zijn, zoals trappen en friezen. Hoe mijn atelier eruitziet, is een geheim. Maar het zou
er kunnen uitzien als een Merzbau. Eigenlijk maakt elke sculptuur die
ik in mijn atelier bouw, er op dat moment ook deel van uit, zodat ik
ook die sculptuur kan reproduceren, enzovoort, tot in het oneindige.
Het gaat om het oproepen van het oneindige door middel van een
sculpturaal reproduceren, kopiëren, fotograferen van mijn atelier, dat
als origineel onzichtbaar blijft.
- Hoe moeten we ons dat ruimtelijk voorstellen?
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De Cock: Het is een tentoonstelling die zich heel traag prijsgeeft. Je
kan het vergelijken met een film, waarvan je niet meteen de 52ste minuut kan zien, je moet eerst de hele film doorlopen… De vormen die
je in de tentoonstelling ziet, reproduceren de ziel van mijn atelier. Ik
wil met deze tentoonstelling aantonen dat Benjamin ongelijk had en
dat reproducties wel degelijk een aura kunnen genereren.
- Een vorm van eindeloosheid of dubbelzinnigheid?
De Cock: Elk voorwerp in mijn atelier kan aan de oorsprong liggen
van een eindeloze reeks. Toen Brancusi zijn eindeloze zuilen maakte,
besliste hij echter wel dat een bepaalde toevoeging de laatste zou zijn.
Het verschil met Brancusi is dat hij besloten heeft dat zijn werk het
atelier niet meer zou verlaten. Hij nodigde mensen uit het werk in zijn
atelier te komen bekijken, hij vroeg entreegeld.
- Hoe kom je tot een illusie van beweging?
De Cock: Ik heb in interviews al vaak verwezen naar Judds opmerking dat zes triplex dozen een muur in zeven verdelen. Hij bedoelde
daarmee dat ze de tussenruimte bepalen, dat de tussenruimte ook een
vorm wordt, een sjabloon. De tussenruimte wordt deel van de sculptuur. In deze tentoonstelling probeer ik die tussenruimten voelbaar te
maken door sculpturen meer of minder in elkaar te laten grijpen, door
overlappingen te ensceneren.
- Zoals in de films van Godard?
De Cock: Het grootste meesterwerk van de twintigste-eeuwse film is
Histoire(s) du cinéma van Godard. Weet je dat daar niet één bewegend
beeld in voorkomt? Een belangrijk begrip in mijn werk is het ‘hors
champs’: datgene wat niet getoond wordt. Een manier om dat zichtbaar te maken in deze tentoonstelling is het tonen van drie versies van
Émile-Antoine Bourdelle’s bronzen beeld Héraklès tue les oiseaux du
lac Stymphale. Bourdelle was een leerling van Rodin. Hij is de eerste
die met een beeldhouwwerk de ruimte rond de sculptuur aanwezig
heeft gemaakt, een hors champs heeft opgeroepen. De eerste van vijf
beeldhouwers, die dat elk op hun eigen manier hebben geprobeerd:
Bourdelle, Boccioni, Brancusi en Judd.
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- Wie is de vijfde beeldhouwer?

Rails en filmstroken

De Cock: Ikzelf. Mijn manier bestaat erin te werken met overlappingen, door verschillende modules in elkaar te laten schuiven of door
het gevoel op te roepen dat ze verschuifbaar zijn.

De tentoonstelling is indrukwekkend. Eindelijk, voor het eerst in mijn
leven, zie ik de grote ruimtes van het Paleis voor Schone Kunsten
met vrijgemaakte lichtkoepels. ‘Het is een tentoonstelling zonder
artificiële verlichting,’ vertelt de kunstenaar. ‘We hebben alle ruitjes
van de lichtkoepels schoongemaakt. Er lag zes centimeter stof op.
Chapeau voor Paul Dujardin, dat hij met mij tot het uiterste gegaan is.’
We wandelen samen door de tentoonstelling. De drie grote bronzen
sculpturen van Bourdelle staan verspreid over het parcours en doen de
ruimte zwenken. De sculpturale ensembles zijn zijwaartse en verticale
stapelingen. Onderaan rusten ze op witgeschilderde i-profielen die
doen denken aan rails en de illusie opwekken dat de sculpturen in
of uit elkaar zouden kunnen schuiven. Ik denk aan Leon Vrankens
recente tentoonstelling The Travelling Riddle bij Stella Lohaus, waar
een zijwaartse stapeling van sculpturen werkelijk voortgleed over twee
rails. Zou De Cock deze tentoonstelling hebben gezien? Bij Vranken
hadden de rails een functie, hier lijken ze op een lapmiddel dat een
illusie van beweging moet oproepen. Toch is er een wezenlijk verschil.
Bij De Cock gaat het niet om rails, maar om sculpturale elementen die
het beeld van rails oproepen. Onderaan en bovenaan zijn de profielen
geperforeerd, waardoor ze aan de randen van filmstroken doen
denken. Ik vraag De Cock of dit de bedoeling is. ‘Ja,’ zegt hij, ‘hier
zie je trouwens een foto van de huisbibliotheek van George Eastman
Kodak, de uitvinder van het opgerolde fotofilmpje.

- Judd schrijft dat Giacometti de eerste beeldhouwer is die de ruimte
rond de sculptuur voelbaar heeft gemaakt.
De Cock: Daar ben ik het niet mee eens. Heb jij dat zo ervaren?
- Ik heb nog nooit een late sculptuur van Giacometti gezien die vrijstond.
Ze worden altijd tegen muren of wanden geplaatst, alsof je ze maar vanuit één hoek mag bekijken. Ik heb wel eens een grote vrouwenfiguur
gezien in de inkomhal van het Getty in Los Angeles die door de schaal
de hele inkomhal domineerde, ook al stond ze opzij tegen de muur.
De Cock: In mijn tentoonstelling heb je ook een pure ervaring van
schaal. Er gebeurt iets in die ruimtes dat ik nog niet heb gezien. De
vraag is hoe een werk zich verhoudt tot de omliggende ruimte, tot
zichzelf, tot de geschiedenis en tot de blik van de toeschouwer. Als
dat allemaal juist zit, dan zijn daar geen woorden voor. En dan spreken we in de eerste plaats over vormen die gegenereerd zijn en daardoor eindig en onaf. Zodra we bewegen worden het andere vormen.
Je zet tien stappen, je kijkt tien keer en je krijgt tien ogenblikken.
Als die tien ogenblikken naadloos in elkaar overgaan, krijg je Persona
van Bergman of een film van Godard of Antonioni. Tien of twaalf
ogenblikken die elkaar naadloos overlappen, daar krijg je kippenvel
van, dan ervaar je een aura. Een sculptuur heeft één voordeel boven
de cinema: dat je hetzelfde ding nog eens kan bekijken, of dat je het
vanuit een andere hoek kan bekijken. Een sterke vorm maken, dat is
ervoor zorgen dat al die elkaar opvolgende stappen naadloos in elkaar
schuiven. Het gaat om een montage van de ruimte, om een uitlokken van het onbekende of ongecontroleerde, zoals in de foto’s van de
flamingo’s, die oncontroleerbaar zijn… Ik ben benieuwd of alles wat
je over mij hebt horen vertellen, je zal beletten kippenvel te krijgen.
Zullen we gaan kijken?
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Foto’s van een beeldhouwer
Hier en daar duiken foto’s op in de tentoonstelling. Foto’s van een
gebouw in Kosovo, dat 12 uur lang werd gefotografeerd zoals de Empire State Building van Warhol. In de eerste zaal zien we ook een
reeks foto’s van een groepje flamingo’s, waar de fotograaf is rondgewandeld. Deze fotografische ommegang biedt een programma voor
de bezoeker van de tentoonstelling, die eigenlijk op het punt staat
een bergwandeling te maken, waarbij het landschap rondom hem of
haar onafgebroken zal verglijden. Telkens keren gelijksoortige, maar
minstens één windrichting verder gedraaide, sculpturale stapelingen
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terug. In de langste, driedelige ruimte, gaat het onder meer om een
horizontaal volume, dat je aan het eind van de zaal gekomen en terugblikkend, in drie verschillende posities ziet. Deze ruimte is overigens een lust voor het oog. ‘Voor het eerst zie je dat het om één
lange ruimte gaat, die slechts schijnbaar in drie is verdeeld,’ vertelt De
Cock. Dat klopt. Het is adembenemend te zien hoe de lichtkoepel in
het centrum van de zaal naar beneden komt, links en rechts opgehangen aan twee 45° hellende, schuine, glazen vleugels die rakelings over
de bovenrand scheren van de vier muren die de ruimte in drie stukken verdelen. De spleet die zo ontstaat, lijkt een herhaling te zijn van
de vele tussenruimtes die je in alle sculpturale stapelingen aantreft,
onder meer spleten in de ‘vloer’ van de kamertjes. ‘Die kieren zijn
nieuw,’ zeg ik. ‘Ja, die zijn nieuw.’ Ik vraag of de wisselende breedte
van de tussenruimtes (spleetjes) gebaseerd is op verborgen wiskundige patronen, bijvoorbeeld de getallenreeks van Fibonacci (die door
architecten gebruikt wordt om schijnbaar organische ritmes te creëren, bijvoorbeeld door Luc Deleu). ‘Neen,’ antwoordt de kunstenaar,
‘de tussenruimtes worden intuïtief bepaald. Ik ben geen architect, ik
ben beeldhouwer.’

centrale zaal op de eerste verdieping. Hij had echter niet genoeg tijd
om dit plan ten uitvoer te brengen. Hier zie je het omgekeerde. De
bovengrenzen van de torens verhouden zich op een spannende manier tot de onderste grenzen van de koepel. Je ziet de tussenruimtes.
Je voelt het naderen en het opschorten van de nadering.

Bourdelle
De sculptuur van Bourdel is prachtig. Ze roept niet alleen een hors
champs op door het onzichtbare doel van de schutter, ook door de
afwezige pees en het forse richtingbepalende van de sculptuur. Tegelijk is het beeld ook heel compact. En grappig. De schutter zet zich
met één been af tegen een rots, die zich als een vreemde drol opwerkt
uit de sculptuur. Niet echt een praktische houding voor een boogschutter, lijkt mij, maar sculpturaal heel overtuigend. Je ‘gelooft’ het
beeld, zoals je gelooft in de onnatuurlijke composities van Rogier Van
der Weyden. Er wordt een hors champ opgeroepen, zoals De Cock
zegt, maar tegelijk is het beeld ook heel gebald en teruggeplooid op
zichzelf, als een schilderij dat zich niet lijkt verder te zetten buiten de
lijst. Juist deze ambiguïteit maakt dit beeld zo krachtig. Hetzelfde zou
je kunnen zeggen over de stapelingen van De Cock. Toen Paul McCarthy zijn tentoonstelling opbouwde in het S.M.A.K. vertelde hij mij
dat hij graag een trap had gebouwd door het glazen dak van de grote,

Uiteindelijk bieden die verhalen ook geen verklaring voor de ontroering die vormen kunnen oproepen, die duidelijk veel meer met ritme
te maken heeft, dan met ideeën (het ritme van een schommelende
kleurtemperatuur of toonhoogte, de opeenvolging van volumes, vlakken, lijnen, vlekjes, kieren, breuken, plooien, gaten, bulten, stipjes of
kleuren). Elk nieuw ritme of raster herinnert ons op een eigentijdse
manier aan het onwerkelijke van het door ons brein geconstrueerde
werkelijkheidsbeeld dat ons omringt en aan die wondere dagen tijdens
onze vroegste jeugd, toen de eindeloos dansende wereld rondom ons
nog niet verstijfd was tot voorgekauwde gestalten in ons brein. Het
baldadig schreeuwerige en de gewoonte alles ondersteboven te zetten
om het beter te kunnen zien bij Nietzsche; het zogezegd verkeerde gebruik van de imparfait door Flaubert; de lange stapelzinnen die korte
momenten beschrijven en de daardoor opgewekte lachstuip bij Gerard Reve; het gele geveltje bij Vermeer; de schijnbaar verdwijnende
en verschijnende vrouwenportretten bij Andy Warhol; de kleurvlakken en strepen bij Mondriaan: altijd gaat het ook om ritme.
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Verhaal
Wandelend door deze tentoonstelling, genietend van de details en de
perspectivisch verglijdende totaalbeelden, besef je dat Jan De Cock
een kunstenaar is als Luc Tuymans, die het verhaal dat hij zichzelf
vertelt om tot nieuwe vormen te kunnen komen, gebruikt als verkoopspraatje. Het zijn handige verhalen voor perslui en kunsthistorici, die
blind zijn voor de specifieke, vormelijke avonturen die het wezen van
kunstwerken uitmaken, maar ze verzinken in het niets naast de werken zelf. Tuymans weet dit, maar voorziet gedwee in een behoefte. De
Cock weet dit niet en verwart de verhaaltjes die tot de ontwikkeling
van artistieke vormen leiden met een soort van rechtvaardiging van
die vormen.

De Cock houdt niet van deze gedachte, omdat ze zijn illusies over een
autonome, rationele werkzaamheid doorprikt en omdat hij de door
angst gevoede, kinderlijke droom koestert enige gemoedsrust te kunnen verwerven door de wereld en de mensen in een gedragspatroon
en een keurslijf te dwingen. Hoe bizar toch is het spektakel van iemand die prachtige vormen en tentoonstellingen voortbrengt zonder
te weten wat hem werkelijk drijft en zonder dit zelfs te willen weten,
uit angst te beseffen dat hij of zij niet meer zou zijn dan een mens.
1 juli 2009

Het atelier van Damien De Lepeleire, juli 2009
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Nieuwe bronzen uit de renaissance
Enkele woorden over het werk van Damien De Lepeleire
Damien De Lepeleire (1965) is geboren in Brussel, waar hij nog altijd woont. Op zijn eenentwintigste won hij de Prijs Jonge Belgische
Schilderkunst met drie grote schilderijen die windhonden voorstelden.
Sindsdien werkt hij aan een samenhangend en consequent oeuvre dat de
vorm heeft aangenomen van elkaar min of meer opvolgende ‘reeksen’
die gewijd zijn aan verschillende onderwerpen en technieken.

Damien De Lepeleire in zijn atelier, augustus 2009

Anywhere out of the World (Brachot, Brussel, 1987) bestaat uit prachtige, abstracte landschappen met een mooie factuur, die onder meer
tot stand kwam door het gebruik van natuurlijke sponzen. Garçons
(Brachot, Parijs, 1988) bestaat uit een reeks schijnbaar afgebladderde
fresco’s waaruit jongensfiguren opdoemden. La famille (Ascan Crone,
Hamburg, 1991) bestaat uit een reeks krachtige, intimistische schilderijen met een meer kale factuur, die ontstonden naar aanleiding van de
dood van De Lepeleires vader. Les Hooligans (1992) bestaat uit enkele
honderden uitvergrote collages waarbij uit pornobeelden silhouetten
in de vorm van borstbeelden werden geknipt. Une semaine de Che
Guevara (1994) bestaat uit tientallen, met viltstift getekende portretten. Teste di cazzo (1995-1996) bestaat uit realistisch nageschilderde
pornografische collages. Ne rêve pas! (D’Huysser Gallery, Brussel,
1996) bestaat uit een reeks minutieuze schilderijen waarin een ‘verkeerd’ soort op art vorm kreeg. Cover Versions (La Lettre volée, Brussel, 2004) is een reeks die nog steeds wordt aangevuld en die bestaat
uit geaquarelleerde en met Oost-Indische inkt vervaardigde kopieën
van hoezen van langspeelplaten die belangrijk zijn voor de kunstenaar.
Chinese Landscapes (Museum van Elsene, 2005) bestaat uit met OostIndische inkt vervaardigde, verdampte landschappen. Bronzen uit de
Renaissance (Cultureel Centrum, Strombeek, 2006) bestaat uit met
Oost-indische inkt vervaardigde kopieën van zwart-wit reproducties
van bronzen sculpturen. Black Mythology (Kunstverein Ahlen, 2009)
bestaat uit met olieverf op doek gemetselde ‘kopieën’ van zwart-wit
reproducties van bronzen sculpturen. Enzovoort. Ik heb hier niet alle
reeksen opgesomd.
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Keer op keer stelt De Lepeleire zichzelf in vraag en tracht hij de grenzen van het acceptabele te verleggen. Nooit neemt hij genoegen met
het bestaande, altijd drijft hij zichzelf en zijn werk verder. Het nadeel
van deze manier van werken is natuurlijk dat toeschouwers die slechts
af en toe een werk van hem kunnen zien, niet zo gauw de samenhang
tussen de verschillende reeksen kunnen ontdekken. Maar wie een
idee heeft van het volledige oeuvre, kan niet anders dan verbluft zijn
door de coherente thematiek en de manier waarop die gestalte heeft
gekregen in steeds nieuwe vormen.

bieden dan de eigentijdse catalogi met hun vandaag zogezegd perfecte, maar morgen alweer verouderde reproducties. Het thema van
de reproductie wordt niet benaderd zoals in het werk van Magritte of
Broodthaers, maar plaatst zich in het verlengde van – om in ons land
te blijven – het werk van Walter Swennen, waarin telkens weer wordt
gezocht naar onvermoede oplossingen om een beeld te laten kantelen
in een schilderij. De grenzen van het schone worden hierbij voortdurend verschoven, op zoek naar genereuze, nieuwe schilderijen met
nieuwe facturen en een nieuwe poëzie.

Dit jaar toonde De Lepeleire tijdens de groepstentoonstelling Beyond
the Picturesque in het S.M.A.K. de reeks Ce qu’a vu Monet. De reeks
bestaat uit een lithografie die op verschillende papiersoorten werd afgedrukt en vervolgens tientallen keren anders werd ingekleurd met
aquarel en Oost-Indische inkt. De lithografie kwam tot stand tijdens
een residentie in het door de kunstenaar Erwan Maheo opgerichte
‘Centre du monde’ op het Bretoense eiland Belle-Île. Het idee van
deze residentie is dat kunstenaars er zonder project naartoe gaan en er
hopelijk vertrekken met een nieuw project, dat indien mogelijk gecoproduceerd wordt door Le centre du monde. Dat is hier ook gebeurd.
De litho maakt deel uit van een groeiende replica van Le Centre du
monde, die door Maheo wordt vormgegeven als een rondreizend,
sculpturaal project. Tijdens zijn verblijf in Le centre du monde maakte De Lepeleire elke dag een aquarel van het telefoontoestel en fietste
hij twee keer per dag naar Les aiguilles de Port-Coton, een bijzondere
plek op dit eiland, die veelvuldig bezocht wordt door toeristen en
die door Monet werd afgebeeld in schilderijen die zich in het Musée
d’Orsay bevinden. (Uit de zee rijzen daar lange, iele rotsen op waar
spectaculair en pittoresk de golven tegen slaan.)

Momenteel werkt De Lepeleire aan monumentale aquarellen (ca. 4
x 3 meter) op basis van bronzen uit de renaissance. Tijdens solotentoonstellingen in het Cultuurcentrum van Strombeek-Bever en het
Kunstverein in Ahlen konden we al kennis maken met aquarellen op
basis van zwart-wit foto’s van bronzen sculpturen. Nu liet De Lepeleire zich inspireren door kleine bronzen. Hij vertelde mij hierover
het volgende: ‘De mogelijkheid tot het maken van kleine bronzen,
gaf kunstenaars als Giambologna de gelegenheid dingen te doen die
ze niet konden doen met de grote marmeren beeldhouwwerken. Het
nieuwe medium maakte het ook mogelijk dat een nieuwe soort verzamelaars kunstwerken kon aankopen die anders altijd voorbehouden
bleven voor de paus en de koningen. Deze kleine bronzen werden zo
de ontmoetingsplek tussen twee nieuwe vormen van vrijheid. Het gebruik van de Griekse mythologie maakte het ook mogelijk dingen uit
te beelden die door de godsdienst verboden werden. De kunstenaars
uit de renaissance deinsden er niet voor terug zich te laten inspireren
door het verleden om tot vernieuwend werk te komen. Ik tracht die
les naar waarde te schatten.’

In het algemeen vormt het werk van De Lepeleire een reflectie op het
thema van het origineel en de reproductie, vertrekkend van het idee
dat een ouderwetse, onhandige of anderszins onwennige reproductie
waardevoller kan zijn dan een eigentijdse, modieuze of zogenaamd
technisch perfecte. Om die reden verzamelt hij al jaren oude catalogi en boekjes over het werk van kunstenaars als Cézanne, Picasso
of Matisse, die vaak tot stand zijn gekomen in nauwe samenwerking
met de kunstenaar en daarom veel meer belangwekkende informatie

9 juli 2009

348

349

Over raaf worden
en donkere suikerbroden

Een gesprek met Elly Strik
Woensdag, 5 augustus 2009. Mijn vierde bezoek aan het atelier van Elly
Strik. Ze heeft nog steeds heel lang, opgetast haar dat vandaag wordt
samengehouden door een haarband die versierd is met een zigzaggend
motief dat zichzelf in verschillende kleuren opvolgt, als een regenboog
van bliksems: bruin, oranje, rood, geel en wit. Het motief doet denken
aan een grote tekening die ik tijdens mijn vorige bezoek zag, waarop
ook een regenboogmotief voorkwam. Ik vertel mijn oude mop over
een kunsthistoricus die ik tijdens een college hoorde verkondigen dat
Gaudi’s werk louter decoratief was. Toen ik de man vroeg wat het
woord decoratie voor hem dan betekende, antwoordde hij dat decoratie
iets was dat geen architecturale werking had, bijvoorbeeld omdat het
gewoon op een gevel werd geplakt.
Strik: La Sagrada Familia van Gaudi is ongelooflijk. Geen architecturale
werking? De hele stad krijgt er een ander karakter door. Prachtige
torens, die doen denken aan de moddertorentjes die je als kind
maakt. In die torens gaan duizelingwekkende, spiraalvormige trappen
schuil. Boven kan je van de ene toren naar de andere stappen over
heel smalle bruggen met lage leuningen… Wie zoiets beweert over
decoratie wil eigenlijk niet zien wat decoratie eigenlijk is… Een
vriend, die een duurzame energiebron heeft ontwikkeld uit de zaden
van de jatrophaplant, vroeg mij toen hij stervende was of ik een
doodskist voor hem wilde maken. Ik vond het een moeilijke vraag,
maar uiteindelijk heb ik ervoor gekozen een eenvoudige kist van wit
getint eikenhout te kopen en die te voorzien van een met kleurpotlood
getekende fries die bestond uit half doorzichtige jatrophabladeren in
verschillende groenen. Toen ik mijn vriend opgebaard zag, leek het
alsof hij zweefde. De kist, voorzien van de fries, lichtte hem op. Hij
leek wel een engel. Heel mooi…
Het maken van een tekening met een herhalend motief heeft iets
te maken met een ritueel, je zet je gedachten uit. Je tekent een eerste
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lijntje en herneemt het, je neemt het mee als een echo. Langzamerhand
vergeet je dat eerste lijntje, waardoor je een nieuw lijntje krijgt dat
model gaat staan. Zo ontstaan patronen, die voor mij systemen zijn
om energie door te geven.
- Een ritme of raster.
Strik: Ja, waar jij het altijd over hebt: een verzameling gaatjes, bolletjes
of krulletjes waaruit een beeld kan opdoemen.
- We kijken naar ‘Orakel’, een reeks van drie tekeningen uit 2008.
Op de tweede tekening herkennen we een donker, suikerbroodvormig
silhouet (een vrouw met een burka of een vrouw met lang haar van
achteren beschouwd) dat is versierd met witte, geschilderde schakels.
Zijn die schakels voortgekomen uit de wens een soort van haakwerk te
schilderen, zoals de gehaakte jurken met grote gaten in de jaren zeventig,
of uit het zetten van lijntjes die zich gaan gedragen als schakels?
Strik: Beide dingen gebeuren tegelijkertijd… Die gehaakte jurken
hadden ook iets folkloristisch, vind je niet?
- Je bedoelt dat de tekening ook doet denken aan met henna versierde
handen, gelaatsbeschilderingen en tatoeages, die hier de vorm aannemen van een soort van traliewerk of een haarnetje, dat als een sluier met
grote mazen een hoofd of een vrouw insnoert.
Strik: Haakwerk of breiwerk komt natuurlijk ook tot stand als gevolg
van een repetitief ritueel… Daarnaast heeft de tekening voor mij iets
te maken met het voortdurend openen en sluiten van een beeld. De
vrouw met de burka is een beeld dat dit openen en sluiten in zich
draagt. Op de eerste en de derde tekening zien we de begeleiders van
de vrouw met de burka, die haar een extra dimensie geven.
- Zijn er, naast de concrete logica van het schilderen, nog redenen
waarom er zoveel wollen mutsen in je werk voorkomen? Waar komen
die mutsen vandaan?

bezoeker van het toilet. Daar lag een rood mutsje, vermoedelijk
achtergelaten door de laatste bezoeker van de vorige dag. Dit mutsje
is hier speciaal voor mij achtergelaten, dacht ik… Vroeger had ik altijd
onverwarmde, koude ateliers, zodat ik wel eens een muts droeg. Op
een dag besloot ik een werk te maken over de muts die ik in Parijs
gevonden had. De manier waarop ik de muts schilderde, was verwant
met de verfbehandeling van de waterlelies. Later is de muts ook een
bruikbare metafoor gebleken.
- Wat vond je van de waterlelies?
Strik: Ik ben geen aanbidder van het werk van Monet, maar het kijken
naar de schilderijen met de waterlelies is elke keer een bijzondere
visuele ervaring. De beweging in het oppervlak van die schilderijen
is heel wild, weelderig en overweldigend. Door die beweging zie je
de vormen niet meer, zie je niet meer waar ze vandaan komen. Zoveel
details die elk een eigen leven leiden en toch een samenhangend
totaalbeeld vormen. Ontroerend mooi… Het bijzondere aan de
behandeling van het oppervlak van de waterlelies zit in het feit dat je
je bewust wordt van de onderliggende lagen. Er zit een doodsbesef in
die werken.
- Zoals in de eerste en de derde tekening van de reeks ‘Orakel’, waarin
je een gezicht laat opdoemen uit dansende en verknoopte potloodlijnen
die het beeld van schaamhaar oproepen? Of in deze grote tekening die
een donkere schedel voorstelt met een wollen muts. Het beeld van de
schedel doemt slechts aarzelend op uit vlakken die zelf uit een schiftende
materie lijken te bestaan.
Strik: Soms grijp ik terug naar ouder werk, omdat ik het gevoel heb
dat ik het nog verder kan drijven. Het is de bedoeling een tekening
zover te drijven dat ze autonoom wordt, dat er iets nieuws ontstaat.
Een werk dat niet af is mist wrangheid en spanning. In dit werk heb ik
gisteren de konen van de schedel geler gemaakt.
- Zodat ze meer naar voren komen en er meer ruimtelijkheid ontstaat?

Strik: Op een dag was ik de eerste bezoeker in de Orangerie in Parijs
en na het bekijken van de waterlelies van Monet, was ik ook de eerste

Strik: Ik zou willen dat het beeld de illusie van een donkere, transparante
diepte oproept, maar tegelijk heel aanwezig is. In mijn tekeningen
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onderscheid ik partijen waar je schijnbaar een vooruitgestoken arm
in kan laten verdwijnen en andere partijen die een meer concrete
invulling hebben.
- De vlakken lijken te bestaan uit streepjes, waardoor ze uit elkaar
lijken te vallen. Het doet een beetje denken aan met viltstift streperig
ingevulde kleurboeken.
Strik: Het zijn gewone grafietkleurige potloodstrepen op een gekleurde
ondergrond. De onderste laag van mijn tekeningen bestaat meestal uit
een mengeling lak en olieverf, waarmee ik het papier op kleur breng.
Eigenlijk is het een sapje, zo dun is het. Het trekt in het papier. De
lakverf dient om dat sapje een beetje substantie te geven en te beletten
dat een teveel aan olie het papier opvreet. De olieverf dient om het
mengsel exact de kleur te geven die ik wil. Soms teken ik daarover met
potlood en grafiet. Dan komen er nieuwe verflagen over. Sommige
van die lagen, of gedeelten ervan, worden weggewist met papier en
een oplosmiddel… Soms wordt een tekening eerst als schildering
aangebracht, heel lichtjes, waardoor je een focusverschil krijgt. Ik
werk graag met grafiet of potlood. Het is een gereedschap dat zich
richt naar het maken, het verandert van vorm. Ik gebruik potloden
en grafietstaven van verschillende merken. Sommige merken glanzen
meer dan andere. Verder gebruik ik alle diktes en alle gradaties van
zachtheid en hardheid.

te roepen, waarin de toeschouwer kan opgenomen worden. Ik zou
willen dat je de indruk hebt dat het beeld je aanraakt. Elk beeld raakt
je aan op een bepaalde plek. Als ik reeksen samenstel, dan combineer
ik tekeningen die je op verschillende plekken aanraken. Ik bedoel dat
heel lichamelijk… Denk jij dat het mogelijk is een kunstwerk op een
lichamelijke manier te ervaren?
- Ik denk dat we al onze ervaringen als lichamelijk kunnen beschouwen,
ook ons denken.
Strik: Kan je mijn tekeningen horen?
- Neen. Tenzij je het hebt over een soort van zoemen? Zoals we inwendig
zingen wanneer we tekenen of schrijven? Of zoals de ‘druïdische
zingzang’ van Lucebert, zoals Nooteboom die beschrijft?
Strik: Neen, geen zoemen. Voor mij maken ze een hels kabaal.
- Heb je dat ook met andere kunstwerken?
Strik: Neen, alleen met mijn werk. Daarom denk ik dat het kabaal niet
uit de tekeningen voortkomt, maar uit mezelf.

Strik: In ideale omstandigheden wordt het portret een soort van
landschap, een wijkende ruimte waarin je niet meteen een figuur
herkent. In veel van mijn tekeningen probeer ik een holle ruimte op

- Je doet mij denken aan de jonge held van de ‘Recherche’ die heel
aandachtig kijkt naar de dingen, omdat hij wil achterhalen waar hun
uitstraling vandaan komt, tot hij als oudere man ontdekt dat ze gewoon
oude beelden in hem oproepen… Mensen met een absoluut gehoor
ervaren elke noot als een afzonderlijk, duidelijk herkenbaar individu,
waardoor ze bepaalde wijsjes niet herkennen als ze in een andere
toonaard worden gespeeld. Als het voor bepaalde mensen mogelijk is
noten te associëren met kleuren of vormen, waardoor ze een individueel
karakter krijgen, dan moet het voor sommige mensen ook mogelijk zijn
klanken te horen bij het zien van beelden. Misschien gebeurt dit met je
eigen beelden, omdat ze in je geheugen opgeslagen zitten als een soort
van muziek, als een soort van muzikale reeksen? Sachs schrijft ergens
dat ons gevoel van identiteit een soort van melodie moet zijn. Ik denk
dat we alles kunnen ervaren als melodieën of wanklanken, als ritme, als
een opeenvolging van kleuren, klanken, geuren, vormen, gaten of bulten
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- De schedel valt uit elkaar in verschillende vlakken, die op verschillende
manieren tot stand zijn gekomen, maar vormt toch een geheel, zoals de
waterlelie-schilderijen van Monet. Bovenop de schedel troont het beeld
van een wervelend geschilderde, wollen muts. Beide moeten samen ook
één samenhangend beeld vormen, waarbij het beeld van de muts op
het eerste gezicht heel aanwezig lijkt en de schedel lijkt op te lossen in
het duister. Beide partijen houden elkaar in evenwicht. De oplichtende
aanwezigheid van de ogen, als een soort echo van de oplichtende muts,
belet het oplossen van de schedel.

en dat al onze ervaringen in ons brein liggen opgeslagen als ritmische
reeksen, waarvan de vorm bepaald wordt door de manier waarop we
waarnemen (licht en donker, groot en klein, ver weg en dichtbij, punt,
lijn of vlak) en de manier waarop onze herinneringen liggen ingebed
in met elkaar telkens anders verbonden neuronen, als reusachtige,
driedimensionale netwerken van paternosters. (En elk netwerk bevat
neuronen die ook met andere grotere netwerken zijn verbonden, zodat
het eigenlijk niet gaat om drie dimensies, maar om ontelbare, door
elkaar geweven druiventrossen.)
Strik: Gek dat je dat zegt, over licht en donker. Ik vertelde je zonet dat
ik soms verder werk aan oudere tekeningen om ze verder te drijven.
Vaak heeft dat te maken met een goede verhouding tussen licht en
donker. Je vermoedde dat ik de konen van deze tekening geler heb
gemaakt om de konen naar voren te laten komen, maar voor mij had
het eerder iets te maken met de paarse vlakken ernaast. Dat paars is
zo aanwezig dat ik het geel nodig had om er tegenin te knallen. Ik
vind het fijn om tekeningen door een soort van hemels wroeten tot
een vorm van autonomie te brengen. Ik werk verder tot het beeld
zo’n grote mate van realisme heeft, dat het een eigen leven gaat
leiden, dat het zijn eigen bestaan in de wereld heeft gebracht. Dat
duurt heel lang. Het gevaar is vaak dat je te vroeg stopt. Je tekening
roept een bepaald gevoel op en je stopt. Maar je moet doorgaan en
het beeld oppompen tot bijna niemand kan ontkomen aan het gevoel
dat wordt opgeroepen. Soms gaan er maanden over het maken van
zo’n tekening. Het heeft ook te maken met zelf willen begrijpen wat
erop staat. Het paars is nachtelijk, maar er zit ook geel in de nacht.
Door de versterking van het geel, als maanlicht, krijgt het werk een
landschappelijk karakter. Het wordt iets dat je niet kan pakken. Het
krijgt ook een andere schaal.

- In een ander schilderij van deze reeks menen we een gesluierde vrouw
te herkennen, waarbij een blauw parelsnoer de sluier bovenaan en
onderaan afbindt, waardoor we denken aan mensen die een kap over
het hoofd krijgen vooraleer ze opgehangen worden.
Strik: De gesluierde vrouw is de bruid. Elke bruid die ik schilder is
onzichtbaar. De tekening met de blauwe parels is de eerste tekening
waar ik een serie rond heb opgebouwd. Het snoer is natuurlijk ook
een slang. De eerste tekening van de reeks stelt de hangende kop van
een slang voor.
- Vandaar die vreemde versiering, die deed denken aan tatoeages of
gelaatsbeschilderingen, maar die daarvoor te geïsoleerd leek.
Strik: Het motief is vanzelf ontstaan, ik heb het niet gekopieerd.
- We vinden het parelsnoer terug in een vanitas-tekening waarin we
versierde schedels en een wandelende Ensor herkennen.

Strik: Voor mij is dat geen muts, maar een vrouwelijke figuur. Ik
probeer die vorm zodanig weer te geven dat je ook landerijen of een
soort van terrasbouw kan zien, bijvoorbeeld links bovenaan.

Strik: Het snoer ontstaat natuurlijk uit het tekenen. Het is een
ketting van bolletjes. Het is een beeld voor een tekening of een reeks
tekeningen. We zien inderdaad twee gestapelde doodshoofden die de
toeschouwer aankijken. Op de grens tussen de twee hoofden lijken
twee nieuwe ogen te ontstaan. Ook Ensor kijkt ons aan. Bovenaan de
tekening staat de openingszin van een van zijn toespraken, waarin hij
vertelt wanneer hij geboren is, op een dag die gewijd was aan Venus…
Geboorte en dood komen in deze tekening samen als in een kringloop,
als in een halssnoer, een snoer van ijdelheden en verlangen. Ik ben erg
geboeid door het werk van Ensor. Het oppervlak van zijn schilderijen
lijkt uiteen te vallen, maar tegelijk vormt het één wereld, één beeld…
De kralen zijn ook oogjes… Het werk gaat over meer dan Ensor, maar
ik had Ensor nodig voor het bewuster kijken, vanwege het terugkijken.
Het figuurtje met wandelstok activeert het kijken, waardoor het beeld
je in zijn greep houdt, het is lastig om je ervan los te maken, het is als
een eeuwigdurend afscheid. Meer wil ik er niet over vertellen. Ik leg
mijn werk niet graag uit. Het werk zelf zegt meer, het is slimmer dan
ik, zoals Richter zegt.
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- Zoals in de vijfdelige reeks ‘Snake and Bride in Blue’ waarin een
tekening voorkomt van een gebreide muts die het beeld oproept van een
suikerbroodvormige berg?

- Het heeft geen zin al je werken toe te lichten, maar als je samen met ons
naar enkele werken kijkt, weten we hoe we naar je andere tekeningen
kunnen kijken.

Strik: Waarschijnlijk is het daarom zo mooi. Het is vormelijk heel
mooi opgelost. Je moet ook eens kijken naar de manier waarop het
gebergte of de wolken op de achtergrond zijn geschilderd: waanzinnig
modern. Weggewassen.

Strik: Dat is waar…
- Zoals jij ook partijen wegwast met papier en verdunner?
- Het beeld valt uiteen, maar tegelijk vormt het één wereld…
Strik: Ja.
Strik: Elke tekening begint met één lijntje. Dat eerste lijntje kan je
nooit meer terugzien, tekenen is altijd weer afscheid nemen van het
eerste lijntje. Je weet waar je naartoe wil, maar onderweg gebeurt er
iets en wijk je af. Zo groeit een tekening. Het gaat om de dingen die
je onderweg ontmoet en die je tekening opladen. Plotseling komen
alle lijnen bij elkaar en gebeurt er een soort van implosie of explosie,
waarbij alle lijntjes één wereld worden en zich samenballen tot een
figuratie, tot een beeld dat verschijnt. De voorbije weken heb ik
sommige tekeningen, bij voorbeeld de tekening met de anthuriums,
hier en daar een beetje bijgewerkt, zodat er een beetje meer volume
ontstond. Er zit meer spanning in wanneer er een volume gesuggereerd
wordt, wanneer er dingen onder lijken te zitten.
- Momenteel hangt hier maar één reproductie aan de muur, waarop
we de gevouwen handen van een biddende persoon herkennen, met
prominente vingers. Van wie is dit werk?

- De raaf doet mij denken aan je tekening van een hijgende kraai. Ik
denk dat je dat als een van je belangrijkste werken beschouwt.
Strik: Het is een werk dat alles inleidt. Het is een dier dat mens
geworden is. Het werk is erg groot, drie meter breed. Ik vind het
belangrijk dat je als kijker van links naar rechts moet meekijken.
- De kraai ademt op de aarde. Waarom?
Strik: Hij is de aarde aan het voorverwarmen. Een vogel op de grond is
iets anders dan een vogel op een tak. De kraai is een voorouder. Toen
ik later in India kwam, zag ik daar heel veel grote kraaienzwermen.
De Indiërs proberen ze te lokken. Ze beschouwen ze als aangename
boodschappers.
- Wilde je nog iets vertellen over Grünewald?

Strik: Het beeld is afkomstig van een prentbriefkaart met een detail
uit de Kruisiging van Matthias Grünewald. Ik hou van de turbulentie
in de mouwen, maar vooral van de manier waarop de vingers in alle
richtingen wijzen. Grünewald doet dat heel vaak: lichamen op een heel
gekunstelde manier afbeelden waardoor ze heel expressief worden.
De handen zijn voldoende. Er zit zoveel spanning in, dat je de rest van
het lichaam niet meer moet zien. Je wéét hoe de rest van het lichaam
zich voelt… Ik hou ook van de raaf die met twee stukjes brood in zijn
bek komt aanvliegen in De ontmoeting tussen de Heilige Antonius en
Sint-Paulus. Eén stukje per persoon. De vorm van de raaf is prachtig.

Strik: Dat je zijn werken op een lichamelijke manier ervaart. Je kan je
lichamelijk voorstellen wat er aan de hand is in die taferelen. Dat vind
ik steeds belangrijker. Zoals ik daarstraks zei, heeft het iets te maken
met de spanning tussen donker en licht. Ik vind het bijzonder dat je
in je eigen lichaam kan afdalen terwijl je alleen maar bezig bent met
in- en uitademen. Het is een van de thema’s van de reeks Para Goya.
- Waarin het gezicht van Goya opdoemt uit zwermende zaadcellen?

- Toen wisten ze nog niet hoe vliegende of lopende dieren er eigenlijk
uitzagen, zodat ze die bewegingen ook niet konden suggereren.

Strik: Het is eerder zo dat de verschijning van Goya’s gezicht de
zaad- en eicellen aantrekt. Niemand weet waar het hoofd van Goya
is gebleven. Hij ligt zonder hoofd begraven onder zijn eigen fresco.
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Elke tekening van de reeks spreekt een verschillend lichaamsdeel aan.
De reeks krijgt daardoor iets kosmisch, dat tegelijk heel lichamelijk is.
Alsof die tekeningen je omwikkelen en ergens aanraken.
- Uit deze tekening heb je het gezicht geknipt. Het personage houdt
een zwaard omhoog dat opglanst door de dikke laag grafiet. Het zwaard
praat met het uitgesneden gedeelte. Linksonder zien we een afgehakt,
maar niet ingevuld hoofd. Stelt de tekening Judith voor?

- Er komen veel oren voor in je tekeningen, bijvoorbeeld omringd door
de vacht van apenhoofden. Ik zag ze als beelden voor het vrouwelijk
geslacht (een in plooitjes gehulde ingang) en wilde er verder niets over
vragen. Maar misschien hebben ze ook iets te maken met het feit dat je je
werk hoort? En dat we via onze oren en neus meer directe, lichamelijke
indrukken opdoen dan via onze ogen (zoals Proust illustreert met het
tinkelende lepeltje en het belletje van Swann)?

Strik: Dat is ook een werk naar Lucas Cranach de Oude, met name
het schilderij De maagd met kind onder de appelboom. Ik heb er een
Eva van gemaakt die achterna gezeten en verdreven wordt door twee
appels. Van Eva zijn alleen het haar en het oor overgebleven.

Strik: Oren zijn vreemd. Ze zien er allemaal verschillend uit. Er
wordt heel veel in blootgelegd. Soms kan je er een embryo in zien
en soms de helft van een schedel. Leven en dood. Eva’s gezicht heb
ik weggegomd, maar aan de linkerkant van de tekening heb ik de
hoeken zwart afgerond, zodat er een wereld lijkt te verschijnen. Haar
weggelaten gezicht valt samen met een wereld. Eén mens valt samen
met de hele kosmos. Als ik iets van dat wezenlijke raak, van wat het
betekent mens te zijn, dan ben ik tevreden. Tegelijk wil ik de tekening,
die in de kunst meestal wordt gebruikt als beginpunt, neerzetten als
een zelfstandige vorm. Daarom werk ik ook altijd op papier. Ik kan
geen andere vorm meer verdragen…
Soms kan ik vier uur lang dezelfde handeling uitvoeren. Soms stop
ik na een minuut. Waarom? Ik denk dat het geluid dan ophoudt en
daarom moet je afstand nemen en kijken. Want wat doe je eigenlijk
als kunstenaar? Het gaat niet om de kunstenaar zelf, maar om de
beweging die je vast kan leggen. De hand doet dingen die je niet weet.
Gelukkig, want de hand liegt niet, het hoofd wel. Onlangs zag ik een
mooie documentaire over Giacometti, die pratend verder boetseerde.
Dat zou ik nooit kunnen. Zijn handen bleven de hele tijd contact
houden met zijn werk. Hij bleef kneden van boven naar beneden
en van beneden naar boven, waarbij zijn ogen zijn handen bleven
volgen…
Ik heb lang gedacht dat ik na het voltooien van een tekening telkens
lichter zou worden, maar dat is niet het geval, omdat je steeds beter
leert kijken en het steeds moeilijker wordt om dingen te ontwikkelen
vanuit het niet weten. Je weet te goed hoe het werkt. De uitdaging
zit in het niet weten. Wanneer je al doende ontdekt, begrijp je ook
meer…
Ik heb me wel eens afgevraagd waarom iemand perse een bepaald
kunstwerk wil kopen. Volgens mij koopt zo iemand tijd om samen te
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Strik: Ja. Het is een tekening naar een werk van Lucas Cranach de
Oude. Het allermooiste zijn die handjes van hem, met die kriebelende
vingertjes. Het lijkt alsof ze nog een beetje aan het haar van dat
afgehakte hoofd zit te frutselen, alsof ze zich peinzend zit af te vragen
of ze wel juist heeft gehandeld. Ik heb dat een beetje overdreven,
waardoor ze van die vreemde, stompe handjes heeft. Eerst had ik het
gezicht van Holofernes laten opdoemen uit haar gezicht, maar dat
voldeed niet. Dan is die hand op haar schouder verschenen. Ik begrijp
het zelf nog niet helemaal.
- Het is nog niet af.
Strik: Neen. Ik ben nog op zoek. Er moet nog iets gebeuren dat
alles doet kloppen. Het uitgesneden hoofd doet nu denken aan een
kermisattractie, vind ik.
- Je hebt haar onthoofd, maar je zit nog een beetje te frutselen.
Strik: Die grote hand was bedoeld als troost, maar het werkt niet.
Maar het heeft wel iets. Je blijft aldoor naar dat gat kijken. Dat werkt
dan weer wel.
- En deze tekening?

kunnen zijn met een werk. Een kunstwerk legt de tijd stil, denk ik.
Maar iemand die met een kunstwerk leeft, gaat er altijd nieuwe lagen
in ontdekken, net zoals je je partner pas leert kennen door jarenlang
met hem of haar samen te leven. Jaar na jaar licht je sluiers op en pas
aan het eind ontdek je de bruid. Zo’n apenhoofd met vrouwenlokken:
daar kan je in verdwijnen. Je kan er heel veel tijd zoekmaken. Het heeft
iets ruïne-achtigs. Een holle ruimte waarin je kan verdwijnen. Haren!
Als je ziet welke dans daarin kan plaatsvinden! Ik hou ervan dat het
banale en het verhevene samenkomen. Haren kunnen je overwoekeren,
steeds weer raak je erin verstrikt, ze geven een zichtbare vorm aan je
eigen lichaam zijn, dier zijn of landschap zijn. Het haar is datgene wat
blijft komen. Het welt op uit jezelf.
- Vorige keer vertelde je mij dat je werkt met Spalter-kwasten.
Strik: Het zijn de fijnste kwasten, je kan er heel fijn mee werken. Je
kan ze handig vastnemen bij de haren, waardoor je heel soepel kan
schilderen. Je trekt er mee in de richting van de rug van je hand. Soms
draai ik het papier rond om bepaalde bewegingen met de kwast te
kunnen maken. Het fijne aan deze kwasten is het dansen. Elk haartje
begint onafhankelijk te dansen. Soms lijkt het alsof zo’n kwast een
eigen wil krijgt. Vroeger heb ik er ook wel eens stukken uit geknipt,
om parallelle strepen van verschillende breedtes te kunnen schilderen.
De kwast ligt heel dicht bij je hand. Het is ook fijn ze zo vast te nemen
dat je vingertoppen op de haren rusten. Het lijkt dan alsof de haren
uit je vingertoppen groeien.
- Zodat je aap wordt, of kraai? Een kraai die schildert met zijn
vleugels?
Montagne de Miel, 2 augustus 2009
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Over utopische dominantie
Enkele woorden over het werk van Tinka Pittoors
Ik maakte voor het eerst kennis met het werk van Tinka Pittoors (1977)
in april van dit jaar, in Lokaal01 in Antwerpen. In het midden van
de tentoonstellingsruimte stond een mooie, door kunstlicht samengebonden installatie, die bestond uit een assemblage van onderdelen van
bestaande sculpturen. Het werk bouwt voort op verworvenheden uit
de jaren negentig. Ik vind het boeiend getuige te mogen zijn van de
ontwikkeling van oeuvres waarvan ik sommige inspiratiebronnen zelf
heb zien ontstaan en tegelijk te mogen ervaren hoe verscheiden de aanpak kan zijn van kunstenaars die in principe door hetzelfde verleden
worden gevoed. Soms zijn deze inspiratiebronnen niet gekend door de
jonge kunstenaars, maar lijkt het alsof er een waaier van mogelijkheden
door werd gecreëerd, een ontvankelijkheid, een nis, die de ontwikkeling
van nieuw werk mogelijk heeft gemaakt. Zoals altijd gaat het erom te
ontdekken wat specifiek is aan dit nieuwe werk: waarin de verschillen
schuilen tussen de oeuvres van Vaast Colson (1979), Freek Wambacq
(1978) of Tamara Van San (1982). Het indrukwekkende aan deze kunstenaars is overigens niet alleen de radicaliteit en de poëzie van hun
werk, maar ook de even radicale en tegelijk heldere manier waarop ze
erover denken en spreken.
Ik sta in het atelier van de kunstenaar en kijk naar een zichzelf oprichtende, heterogene, sculpturale installatie met een onmiddellijk
herkenbare combinatie van materialen, vormen en kleuren. Het opvallendst zijn de nieuwe, met witte, vierkante tegels afgewerkte kubussen, die een gesprek aangaan met zwart en geel beschilderde keperbalken, de aardappelvormige houten schijven van Lokaal01 (die
nu betekend zijn met lichtgroene nerfstructuren), lijmklemmen met
oranje handvatten en een bemost, met sparren begroeid en met een
ketting ingesnoerd landschapje van keramiek. Het geheel wordt ook
hier belicht met een sterke lamp en rust opnieuw op grote, papieren
vellen. Aan de muur hangen grote tekeningen, waarin we dezelfde
kleuren, vormen en landschappelijke ritmes aantreffen. Verspreid
over het atelier vinden we decorachtige onderdelen van maquettes,
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waarin gelijksoortige sculpturale installaties of landschapjes worden
gecreëerd en gefotografeerd.
Tinka Pittoors: Toen ik onlangs een tentoonstelling opbouwde in
Brugge, kreeg ik te maken met een donkerrode vloer waarmee echt
niet te werken viel. Zo kwam ik op het idee de vloer te bedekken met
papier op de plek waar de sculptuur zou komen. Ik vond het een mooie
manier om los te komen van de beperkingen van een tentoonstellingsruimte en een autonome, sculpturale ruimte af te bakenen zonder een
sokkel te gebruiken. Het is een vederlichte sokkel, die bovendien een
mooie wolk van licht omhoog gooit. Het papier is afkomstig van mijn
gewoonte maquettes te fotograferen op een onder- en achtergrond
van papier. Ten slotte zou de papieren sokkel ook de indruk kunnen
geven dat de sculptuur verschijnt als een soort van driedimensionale
tekening. Dat bevalt mij wel.
(Ik loop door het atelier en maak foto’s van ouder werk, dat in rekken
ligt.)
Pittoors: Door te kijken naar wat je fotografeert, ontdek ik werken
die ik al vergeten was. De dingen die je nu fotografeert zijn al ouder.
Het zijn altijd organische vormen die vast zitten in iets. Eigenlijk is dat
vandaag nog steeds zo, besef ik nu. Waarschijnlijk voel ik mij daarom
aangetrokken tot het thema van het landschap: in een landschap zie je
altijd ontmoetingen tussen organische, natuurlijke vormen en hoekige
artefacten.
- Je hebt groene nerven getekend op de schijven die ook al in Antwerpen te zien waren. De nieuwe nerven staan los van de textuur van de
planken.
Pittoors: Ja. Ze hebben een soort van bijkomende, natuurlijke structuur gekregen, die natuurlijk al in het hout aanwezig was, maar anders. De meeste schijven heb ik ook verkleind, verbleekt en voorzien
van een glanzende vernislaag.
- Je gebruikt een groen dat in België aan het eind van de jaren negentig
voor het eerst is opgedoken in de grafische vormgeving en je combineert
het met een oranje dat in die tijd opnieuw in het modebeeld opdook.
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Pittoors: Ik heb die handvatten zelf oranje geschilderd. Eigenlijk waren ze rood.
- In april vertelde je mij dat je onderdelen van bestaande sculpturen opnieuw wilde gebruiken om nieuwe betekenisverbanden op te roepen.
Pittoors: Ik vind het boeiend die onderdelen te beschouwen als nomadische vormen, die bij alle toeschouwers andere projecties kunnen oproepen. Mensen projecteren hun eigen beelden, gedachten,
gevoelens en verlangens op je werk en verzinnen hun eigen verhalen.
Door de nomadische elementen telkens anders te combineren ontstaan er echter ook betekenisverschuivingen voor mezelf. Het worden
puzzelstukken voor verschuivende verhalen, zoals jij het omschreef
in een tekst over Michel François. Je kan het ook omkeren. Eigenlijk
probeer je al puzzelend betekenissen te ondermijnen. Wat wil een element zeggen als je het op die of die manier gebruikt? Ik hou er niet
van betekenissen vast te pinnen. Ik probeer een soort van openheid te
creëren door het oproepen van een veelheid.
- De titel van de tentoonstelling is ‘Kritik der utopischen Vernunft’.
Pittoors: Mijn installaties of landschappen zijn beeldende bespiegelingen over de utopie van het maakbare landschap. Ik ben gefascineerd
door de landschapsarchitectuur van Capability Brown die aan het
eind van de 18de eeuw heuvels creëerde, rivieren omleidde en kerkjes
verplaatste om het totale landschap in een soort van logica te dwingen.
Vandaag doen ze zo’n dingen in Dubai, met grotere middelen. Eigenlijk werkt het in twee richtingen. Sommige sculpturen, bijvoorbeeld
het geketende landschapje in keramiek, heb ik in het echt gezien. Ik
reed voorbij een aantal bruggen waarboven ineens een berglandschap
met sparren leek te zweven. In die zin geeft mijn werk gestalte aan de
manier waarop ik de wereld zie. Anderzijds is het natuurlijk zo dat
ik dit soort dingen vaker begin op te merken, omdat ik mijn eigen
werk in de werkelijkheid herken. Onlangs zag ik in de Gentse haven
spiegelende en bolle containers liggen die mij deden denken aan mijn
eigen maquettes. De zon stond heel laag en verleende een romantische
glans aan het ontmenselijkte, vervuilde landschap. Omgekeerd heb
ik deze betonnen vormen gemaakt, denkend aan silo’s die je aantreft
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langs de autosnelweg van Gent naar Antwerpen. Ik woon al vijf jaar
op hetzelfde plein, maar toen ik onlangs ’s nachts arriveerde was het
volle maan en hadden de boomkruinen voor het eerst die foutgroene
kleur die ik veel gebruik. De straat was knaloranje verlicht en boven
de bomen zweefde een grijze band van versluierd maanlicht…
- Je vertelde dat je vaak organische vormen maakt die lijken vast te zitten in een andere vorm.
Pittoors: Elk landschap toont een soort van machtsverhouding tussen natuurlijke en culturele elementen. Ook Capability Browns landschappen lijken op krachttoeren die willen aantonen in welke mate de
mens zijn omgeving kan beheersen. Voor mij zijn het verhalen over
macht. Een van mijn werken heet Elementary Domination. Je combineert verschillende sculpturale elementen om nieuwe verhalen op
te roepen, maar tegelijk kijk je vooral naar de manier waarop vormen
elkaar gaan domineren. De planken waar we het eerder over hadden,
heb ik lichter van kleur gemaakt om ze er brozer te laten uitzien.
- Je bent opgeleid als schilder.
Pittoors: Je voelt in mijn werk een manier van aftasten en opbouwen
die veel te maken heeft met licht en kleur. Deze keer zou ik ook gekleurde lampen willen gebruiken. Ik ben benieuwd naar hun reflecties
in de witte tegels. Tijdens mijn opleiding als schilder heb ik echter
nooit iets gehoord over het plezier van het maken. Het ging altijd
over de tormenten van het schildersbestaan. Pas toen ik Mixed Media
studeerde, hoorde ik een docent voor het eerst aan een medestudent
vragen of ze wel plezier beleefde aan haar werk. Ik probeer dingen te
maken waar ik mij goed bij voel, maar die toch een zuur kantje hebben, omdat ze een verlies aan natuurlijkheid en vrijheid oproepen.
Dat keramische landschapje heeft iets aantrekkelijks, maar door de
ketting roept het ook sadistische associaties op. Die dubbelheid is essentieel.
14 augustus 2009
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Een vademecum
Ann Veronica Janssens in Wiels
Precies dertig jaar nadat ze als afstuderend student de Prijs Jonge Schilderkunst won, stelt Ann Veronica Jannsens tentoon in de mooie ruimte
van het Brusselse Wiels. Er zal nieuw en bestaand werk te zien zijn op
de tweede, de derde en de vierde verdieping en op het dak. In deze beschouwing zou ik enkele werken willen noemen die er zeker te zien zullen zijn, met oog voor de bijzondere manier waarop Janssens haar sculpturale voorstellen omschrijft, en stel ik u drie nieuwe invalshoeken voor
die u in gedachten kan meenemen als u naar de werken gaat kijken.
Ik loop met Ann Veronica Janssens door Wiels en ze wijst mij op de
installaties in wording. De hoofdmoot van de tentoonstelling bestaat
uit zeven grote producties, waarvan sommige hernemingen zijn van
werken die eerder al gecreëerd werden. Die zeven producties worden
aangevuld met kleinere werkjes, vaak voorwerpen, die Janssens vandaag ‘prototypes’ noemt. Janssens wordt niet graag geïnterviewd over
haar werk. (De huidige directeur van Wiels, Dirk Snauwaert, is een
van de enige personen die haar ooit heeft mogen interviewen. In 2001
organiseerde hij Janssens’ solotentoonstelling Works for Space in het
Kunstverein in Munchen, dat hij toen leidde.) Als ze over een werk
spreekt, dan omschrijft ze dit vaak in termen die niet verklarend zijn,
maar het werk afschermen en zo de magische werking ervan vergroten. Een 30 cm brede, 30 meter lange, opgerolde strook van 3 mm dik,
quasi kleurloos PVC, die door het oprollen een prachtige, diepblauwe
kleur krijgt, net zoals onze atmosfeer door het stapeleffect lichtblauw
lijkt te worden, noemt ze Lamelle en PVC. Een stapeling bouwstenen
op een grote trap die een bordes verlengt, omschrijft ze als ‘une forme
qui épouse un escalier’. Haar belangrijkste werk, een oplossing van
één deciliter siliconen-olie in een methanol-water oplossing, die zich
samentrekt tot een bolle lens, noemt ze Aquarium. De titel geeft niet
aan waar je in dit werk naar moet kijken. Janssens geeft er de voorkeur
aan dat de toeschouwers die mogelijkheden zelf ontdekken, verkennen of uitbreiden. In die zin is haar werk ‘open’.
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Ann Veronica Janssens op het dak van Wiels, 27 augustus 2009

Een telescopische, buisvormige klank

Omschrijving van drie hierboven genoemde werken

Ann Veronica Janssens: Er zullen zes onderdompelende sculpturale
voorstellen te zien zijn. Het eerste voorstel is een anechoïsche kamer.
Het is een dode kamer: een ruimte die alle geluiden opslorpt. Als je
de ruimte betreedt, hoor je eerst niets, maar dan begin je de geluiden
van je bloedsomloop te horen, van je zenuwstelsel… De muziek van je
lichaam… Er zullen sculpturale voorstellen te zien zijn die zich voordoen als kernen en andere die zich voordoen als een verdampen. De
meeste voorstellen nemen de vorm aan van een verdampen. Het zijn
voorstellen op basis van licht en geluid. Er komt een retro-projectie
met pulserend licht die fosfenen op het scherm creëert en die uit tien
verschillende sequenties bestaat, tien korte experimenten. Verder is er
een ruimte met vier luidsprekers die een eindeloze klank laten horen
die afwisselend hoger en lager wordt. Het werk roept een soort van
buisvormige gewaarwording op. Je hoort industriële, metaalachtige
geluiden, minerale geluiden, zware sculpturale geluiden… Soms denk
je aan vlinders of insecten, soms aan machines… Ik heb een klank
proberen te behandelen als een eindeloze buis. Het is een telescopisch
voorwerp waarin verschillende geluidsexperimenten vervat zitten die
elk vier, zes of acht minuten duren. De klank is verrijkt met textuur en
materie, waardoor er ongelukjes ontstaan en de klank in een andere
richting lijkt te vertrekken. Het werk roept een hypnotische trance
op.
In dezelfde ruimte staan monitoren waarop je nieuwe beelden ziet
die ik in Wiels met een ‘fish eye’ groothoeklens heb gemaakt, zoals
voor de film La Ricarda (2007). Op de vierde verdieping komt een
klankinstallatie die de resonantie van de ruimte uitzendt. De hele
ruimte gaat erdoor trillen. Als je door de ruimte wandelt, kom je knopen tegen waar het effect wordt opgeheven: een soort van hiaten (des
poches d’annulation)… Verder komen er nog enkele prototypes: een
I-vormig zwart stalen profiel van 20 x 10 x 500 cm, dat aan de bovenzijde gepolijst is, waardoor je de materie vloeibaar ziet worden.
Een glazen staaf met schijnbaar lichtgevend glas. Een kleine Aerogel.
En een Cocktail-sculptuur zoals bij Micheline. We voorzien ook een
heleboel muntstukken van ‘conversies’: zelfklevers waarop je kan zien
hoeveel zuurstof, zwaartekracht, geweld, stilte, geheugen, licht en meteoriet je met dat muntje kan kopen… Op het dak komt Blue, Red and
Yellow.

Blue, Red and Yellow, uit 2001, werd voor het eerst getoond op de
esplanade van de Neue Nationalgalerie in Berlijn, die zelf zo leeg mogelijk gemaakt was en opgevat werd als een volume dat het zonlicht
opving en zichtbaar maakte. (De bezoekers konden er onder andere
rondtoeren op fietsen die voorzien waren van concentrisch gegraveerde aluminium wieldoppen.) Het gaat om een paviljoen van 3,5 x 9 x
4 meter met wanden van doorzichtig policarbonaat dat werd getint
door er gekleurde filters op te kleven. Het paviljoen is bereikbaar via
een deur en is gevuld met kunstmatige mist. Het gefilterde zonlicht
kleurt de mist, zodat de toeschouwer zich binnenin de kleur bevindt
en kan kijken naar de manier waarop de verschillende kleuren zich
mengen. Het werk werd al één keer in Brussel getoond, op het dak
van het CIVA, maar werd intussen beschadigd, zodat het voor deze
tentoonstelling gereconstrueerd werd.
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Orsay is Janssens’ naam voor het werk Voorstel voor de tentoonstelling
‘Aux origines de l’abstraction’ in het Musée d’Orsay (2003): rode en
blauwe lampen, die zich boven een doorzichtige zoldering bevinden
pulseren afwisselend tegen een frequentie van 2 x 7,5 Hertz. De ruimte
baadt in een vluchtige, vibrerende kleur die soms rood is, soms blauw
en zich soms samenvoegt tot een lichtgevend wit. Op de wanden van
de ruimte ontstaan trillende, geometrische, veelkleurige figuren.
Cocktail-sculptuur is een magisch spiegelaquarium van 70 x 70 x 70
cm, waarin een 10 cm brede laag paraffine-olie op een 40 cm brede
laag water drijft. Door een kleurverschil kan je zien hoe de twee vloeistoffen het licht op een verschillende manier breken.
Materie vloeibaar maken
In 1997, naar aanleiding van Janssens’ eerste mistsculptuur in het
Muhka, vertelde Michel François mij het volgende: ‘Doorgaans wordt
beweerd dat Ann Veronica het licht tastbaar maakt, maar misschien
is het omgekeerd en wil ze alle hindernissen opruimen, alle materie
vloeibaar maken…’ Ik zou deze uitspraak in verband willen brengen

met een beschrijving van de taoïstische levenshouding door Patricia
de Martelaere: ‘Het “juiste” in morele zin verschilt niet wezenlijk van
het ‘juiste’ in martiale of in medische zin: doorslaggevend zijn niet de
nobele of krijgshaftige intenties of de rechtlijnigheid van een gedragscode, maar de gevoeligheid voor het unieke van wat zich aandient en
het vermogen zich aan te passen aan externe en interne verandering.
De volmaakte mens is diegene die zijn qi zozeer heeft gecultiveerd en
geharmoniseerd dat hij geen enkel – intern of extern – obstakel meer
ervaart, en die zozeer samenvalt met zijn eigen qi (die de qi van alles
is) dat hij geen “ik” of ego meer heeft.’

of gezichten doormidden werden gesneden. Ik was doodsbang toen ik
voor het eerst van die aanvallen kreeg (…) maar toen ik mijn moeder
erover vertelde, zei ze dat ze ook zulke aanvallen had en dat ze geen
kwaad konden en maar een paar minuten duurden.’ We kunnen ons
voorstellen wat er kan gebeuren met kinderen die hier niet met hun
moeder over spreken of dit wel doen, maar geen moeder hebben die
medicus is en de aandoening kent. Misschien is dit zelfs gebeurd met
Sacks’ broer, die ‘s nachts spoken zag en uiteindelijk waanzinnig werd
en stierf. Verschillende kunstenaars vertelden mij dat ze spoken zagen
als kind en nog steeds zien als volwassene. Vaak zie je dat in hun werk.
‘Zie jij soms spoken?’ vroeg ik eens aan Janssens. ‘Ja,’ zei ze, ‘maar ik
wil er vandaag liever niet over spreken.’

Spoken zien
Aquarium is Janssens’ hoofdwerk. Waarom? Omdat het als geen ander werk erin slaagt zichtbaar te maken dat haar visuele ervaring van
de werkelijkheid minder vanzelfsprekend, minder ‘vloeiend’ is dan de
onze. Sommige van haar werken trachten onze ervaringen vloeiender
te maken, andere maken zichtbaar dat de continuïteit van onze visuele
ervaring eigenlijk berust op een vereenvoudigende (in zekere zin zelfs
gebrekkige) werking van ons brein. In eerdere teksten heb ik erop gewezen dat het werk van Janssens vaak doet denken aan visuele patronen die afgebeeld staan in het boek Migraine van Oliver Sacks. Janssens
heeft vaak last van migraine. De term ‘migraine’ is een verzamelnaam
voor een groot aantal hallucinatoire fenomenen, die door Sacks voor
het eerst in een overzichtelijk werk werden samengebracht. In zijn in
2001 verschenen autobiogafie, vertelt de neuroloog dat hij zelf als kind
last had van migraine. Deze mededeling volgt niet toevallig op een
passage over pseudoscopische beelden en een voetnoot over het feit
dat film niet meer is dan de opeenvolging van stilstaande beelden: ‘Ik
ging begrijpen dat de keerzijde van dit alles – een soort deconstructie
of afbraak – zich kon voordoen wanneer ik migraineaanvallen had,
waarbij zich vaak vreemde gezichtsveranderingen voltrokken. Mijn
kleurgevoel kon even verdwenen of veranderd zijn, dingen konden zo
plat als uitgeknipte figuren lijken, of in plaats van normale beweging
te zien, kon ik een serie flikkerende stilstaande beelden zien, zoals
toen Walter zijn filmprojector te langzaam liet draaien. Ik kon de helft
van mijn blikveld kwijtraken, waarbij dingen aan één kant ontbraken
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Kant en Lévi-Strauss
In een eerdere tekst wees ik erop dat tijd en ruimte in het werk van
Janssens zichtbaar en voelbaar worden als de voorwaarde voor het
maken, maar ook voor het waarnemen van sculpturen. De bijzondere
bijdrage van Kant aan de kennistheorie bestond in het inzicht dat het
enige wat we over de werkelijkheid weten, is dat we tijd en ruimte (en
nog enkele afgeleiden) nodig hebben om haar waar te nemen of te
‘kennen’. Dit inzicht wordt versterkt door de omstandigheid dat de
kunstwerken die ons het meest boeien of aangrijpen, ons tijd en ruimte anders laten ervaren. Deze redenering lijkt tautologisch, omdat elke
‘ervaring’ een verbreken van de gewoonte impliceert, waardoor tijd en
ruimte minder vanzelfsprekend worden. Maar het gaat erom dat dit in
een kunstwerk ook zichtbaar wordt, alsof het zichtbaar nadenkt over
onze waarneming. Dit geldt zowel voor de literatuur (het uitspinnen
van korte inzichten in stapelzinnen bij Gerard Reve, het beletselteken bij Céline, de gelijktijdigheid bij Virginia Woolf) als voor de muziek, de schilderkunst en de beeldhouwkunst. Het nieuwe aan deze
invalshoek is mijn recente ontdekking dat Ton Lemaire het denken
van Claude-Lévi-Strauss om dezelfde reden kantiaans noemt. LéviStrauss beweert immers dat het mythische denken gebruik maakt van
de concrete logica van de natuur (bijvoorbeeld het onderscheid tussen
rauw en gekookt) om uiting te geven aan tegenstellingen waarin ons
leven vervat zit (levend en dood, donker en licht). Dit is een andere
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manier om te zeggen dat het mythische denken enkel vormgeeft wat
het vermag vorm te geen aan de hand van de beelden en begrippen
waarover het beschikt. De mythen vloeien voort uit ons vermogen
verhalen te componeren, dat we als een drift of ‘een wil tot macht’
zouden kunnen beschouwen: doelloos, maar leidend tot vormen die
ons toevallig een houvast hebben bezorgd op een wezenlijk onkenbare werkelijkheid. Zo ook de vormen van Ann Veronica Janssens,
die zijn voortgevloeid uit de mogelijkheid tijd, ruimte en licht te manipuleren, en op die manier diep in ons een herinnering losweken aan
die momenten waarop de werkeljkheid ons minder vanzelfsprekend
lijkt en daardoor soms wonderlijker overkomt, soms bedreigender
en soms allebei tegelijk: ogenblikken van verdwaasde verliefdheid
en ogenblikken van verschrikkelijk verdriet; ogenblikken waarop we
voor het eerst kennismaakten met kunstwerken; maar ook die boeiende tijd, ver in ons verleden, waarin een vorm net zogoed een bloeiende
heester kon zijn als een schimmelkleurig paard en alleen herhaaldelijk
vragen, wijzen, luisteren, benoemen, opnieuw vragen en handelen ons
langzamerhand vertrouwd kon maken met de gangbare wijze van benadering, benoeming en omschrijving van een voorwerp, situatie, dier
of persoon.
27 augustus 2009

Agatha Christie in Oudenaarde
Gesprek met Koen Deprez
In een vorige tekst over het werk van Koen Deprez maakten we onder
meer kennis met zijn toentertijd laatste grote verwezenlijking: het creëren van een woonplek door de structuur, het verhaal en de beelden
van Hermans’ roman ‘De God denkbaar, Denkbaar de God’ én de associaties die deze roman bij hem opriep, doorheen een naakte ruimte te
duwen. Intussen zijn we drie en een half jaar later. De kunstenaar heeft
onafgebroken gewerkt, vaak bijgestaan door zijn echtgenote, Monique
Verelst. Ik vind dat hun werk niet in dit boek mag ontbreken. Ik zoek
Deprez op in zijn geheime bunker, die nog steeds niet is afgewerkt. Ik
herinner mij niet of ik dit huis al voor u heb beschreven. De brede ramen
zijn ongeveer twintig centimeter hoog en bevinden zich op heuphoogte.
Wie naar buiten wil kijken, moet zich bukken. (Ook wie op een stoel
zit, moet zich bukken.) Het licht behoort binnen te vallen doorheen een
grote glazen dakkoepel, die echter nog niet geplaatst is. Vanop de straat
overzie je het dak van de verzonken woning. Naast de koepel staat een
witte, metalen, hydraulische lift die één persoon kan bevatten. Een verstelbare uitkijkpost. Er is geen bel. Ik tik op de stalen voordeur en er
wordt opengedaan.
Koen Deprez: Het Denkbare Huis (2005-2006) vertrok van een boek,
dat ik heb vertaald in een ruimte. In 2007 heb ik het omgekeerde gedaan en ben ik vertrokken van een ruimte om een novelle te schrijven.
Ik werd uitgenodigd een nieuw huis te ontwerpen voor mensen die
in een prachtig huis woonden in Mater nabij Oudenaarde. Ik kende
dat huis al van toen ik een kind was. We reden er voorbij op weg
van Sint-Pietersleeuw naar mijn grootouders, die in Kortrijk woonden. Ik was erdoor gefascineerd. Het is een fantastische villa uit de
jaren dertig, met een Agatha Christie-sfeer, omringd door een enorme
tuin, bijna een park. De eigenaars vroegen mij echter niet om iets met
dat huis te doen, maar om na te denken over een nieuwe woning op
een ander stuk grond. Ze waren dat huis beu gezien. Maar ik wilde
niet dat ze die prachtige woning verlieten. Daarom heb ik voorgesteld
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een novelle over hun huis te schrijven. Met Het Denkbare Huis nam
ik een wereld (een roman van Hermans) en duwde ik die door een
bestaande ruwbouw. Hier beschouwde ik de bestaande woning, met
alle dingen die ik erin aantrof, als de wereld die ik zou gebruiken om
de woning een nieuwe glans te geven. Ik heb niets aan de woning
veranderd. Ik heb alles laten staan, gefotografeerd en beschreven. Tot
de allerkleinste dingen. En dan heb ik de verschillende objecten met
elkaar in verband gebracht, zodat ze een verhaal gingen vormen en
precies op de plaats leken te staan waar ze moesten staan. In dat huis
bevonden zich bijvoorbeeld gravures waarvan de bewoners niet wisten wat ze uitbeeldden, omdat ze die dingen geërfd hadden. Een van
die gravures stelde de slag om Oudenaarde voor. Die dingen spraken
niet meer, die hingen daar gewoon als een soort van ballast. Door een
gravure met een afbeelding van een plein in Londen te verwerken in
het verhaal, kregen die gravure en dat plein een betekenis. Ze werden weer waargenomen. Voor die bewoners werd dat een bijzondere
thuiskomst. Heel vertrouwd en tegelijk heel bevreemdend, omdat al
die voorwerpen in nieuwe contexten werden samengebracht. Alles
heb ik bekeken en geïnventariseerd: een suikerklontje, een lepeltje,
een bordje waar een stuk uit was, een vochtplek in een kast… Voor
de bewoners kwam er een nieuwe woning tevoorschijn. De trap zag
er anders uit, omdat er in mijn novelle een hoofdpersonage van was
gevallen. De hoofdpersonages braken af en toe wel eens een muur af,
maar in het boek, niet in het echte huis. Uiteindelijk hebben die mensen besloten in hun huis te blijven wonen. Ze gaan niet meer bouwen
en ze hebben mij gevraagd de komende vijftien jaar, op basis van een
contract, om de vijf jaar een nieuwe novelle te schrijven. Eigenlijk heb
ik in hun hoofd een ander huis gebouwd.

Hermans over een Godshotel: Hôtel Dieu. Het beeld dat mij daarbij
te binnen schoot, was die kamer van Kubrick, waarin iemand sterft
in een aangename, classicistische omgeving. Ik gebruik beelden uit
het boek, maar ook beelden die het boek bij mij opgeroepen heeft. Ik
maak collages van beelden.
- Als jongeman heb je samengewerkt met Rem Kolhaas. Je logeerde
toen bij Willem Jan Neutelings, die op hetzelfde moment assistent van
Koolhaas was. Jullie werken alledrie met scenario’s. Neutelings schrijft
ergens dat hij zijn architectuur ziet als een plek waar films opgenomen
kunnen worden of waar je filmische verhalen bij kan verzinnen.
Deprez: Ja, Koolhaas maakte bijna filmische decors. We hebben die
dingen zeker van hem overgenomen. In mijn geval biedt het gebruik
van die boeken de gelegenheid bladgoud of rococo-elementen te gebruiken.
- Zo’n hedendaags rococo-element vinden we terug in het restaurant
Michel dat jij hebt vormgegeven en dat vorig jaar een eerste Michelin-ster
kreeg. In de zoldering heb je een vijftien meter lange, gecapitonneerde,
ovalen vorm van paars fluweel verwerkt, die het beeld van een snee
oproept. In het midden van het restaurant staat een soort van offerblok
waar de vrouw des huizes het vlees versnijdt. Aan de wand hangen met
de hand gehamerde lampenkapjes van messing.

Deprez: Ja, het was fijn in de details van de helm het werk van een
andere perfectionist te ontmoeten. Maar je vroeg waar het beeld vandaan kwam. In de roman De God denkbaar, Denkbaar de God spreekt

Deprez: Voor dat restaurant heb ik het essay over de biefstuk van
Roland Barthes gebruikt als onderlegger. Dat werkt stroever, omdat een
essay doelgericht is, het is dwingender, het laat niet zoveel verbeelding
toe als een roman of een novelle. Die ovalen vorm heeft inderdaad te
maken met het snijden in vlees. Als je in je huid snijdt, ontstaat er een
ovalen vorm. Voor mij is de kleur pauselijk paars. Die kleur komt uit
het essay. Barthes heeft het over een ‘verheven rood’. Het is de kleur
van rauwe biefstuk. Het offerblok in het centrum roept het beeld
op van een oud ritueel. De lampjes van messing verwijzen naar de
Parijse brasseries, waar Barthes veel kwam. Ze zijn op de oude manier
opgewarmd, met de hand gerold en gehamerd. Voor mij roepen ze
de decadentie van Barthes op. Het offerblok is van gebrand graniet.
Het is gebrand om het oneffen te maken, zodat het meer op een ruwe
rotsblok lijkt.
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- De slaapkamer in ‘Het Denkbare Huis’ is een replica van de slaapkamer uit de slotscène van ‘A Space Odyssea 2001’ van Stanley Kubrick. Je hebt de filmset tot in de kleinste details nagebouwd: het bed,
de marmeren beeldjes, de sierlijsten, de helm van de astronaut, die op
het nachtkastje staat enzovoort. Je vertelde mij dat de helm zelfs aan de
binnenkant gesculpteerd is.

- In de kamer waar de gasten ontvangen worden, bevindt zich een wand
met het uitgespaarde patroon van een kanten servet.
Deprez: Die wand is eigenlijk een naadloze voortzetting van de parketvloer, die omhoog buigt en zo een wand vormt. Eigenlijk zitten de
gasten bovenop een servet.
- Een andere woning heb je gebaseerd op het boek ‘Woeff Woeff of Wie
vermoordde Richard Wagner?’ van Stefan Themerson.
Deprez: Toen ik dat boekje las, drong zich de kleur sepia aan mij op.
De hele atmosfeer was sepia: Londen was sepia, de hond was sepia.
Of het nu donker was of licht: alles was sepia… De binnenkant van
het Woeff Woeff-huis is dus helemaal sepiakleurig geschilderd.
- Je hebt geen sepiakleurige materialen gebruikt?
Deprez: Neen, het materiaal wordt uitgesloten. In deze woning gaat
het niet om het materiaal, maar om de kleur. In de woning staan bijvoorbeeld drie spades. Ze zijn verwerkt in een vier centimeter diepe
nis. Die nis is nodig, want anders krijg je de indruk dat het achteraf
toegevoegde, decoratieve elementen zijn. Ze komen natuurlijk rechtstreeks voort uit het boek, waarin de hoofdfiguur na een tijdje al dood
blijkt te zijn. Hij is begraven met een spade. Een beetje verder vind
je in de vloer drie gleuven die aangeven waar er mensen begraven
moeten worden. Ik noem dat de tafel. De tafel is verdiept. Zo krijg
je een relatie tussen drie spades en drie gleuven. De gleuven zijn zo
breed als een lijkkist. Ze zijn 60 cm breed, 40 cm diep en 200 cm lang.
De architectuur van de woning is het best te begrijpen vanuit het gezichtspunt van de hoofdfiguur van dat boekje, die half hond en half
mens is. Mensen nemen hem voor een hond en honden beschouwen
hem als een mens. De woning is zo geconcipieerd dat je haar het best
begrijpt als je op handen en voeten rondkruipt.

- Een horizontale vide.
Deprez: Ja, een vide op hond-niveau. Het doet ook denken aan de
spleet van de Bremer stadsmuzikanten in Neerpelt, maar dan veel lager.
- In Neerpelt heb je een houten huisje in een bos op borsthoogte doormidden gesneden, de bovenste helft twintig centimeter opgetild en tussen beide helften een strook van 20 centimeter glas aangebracht.
Deprez: Voor die ingreep heb ik mij gebaseerd op het sprookje van de
Bremer stadsmuzikanten, die ’s nachts in een donker bos een huisje
ontwaren door het licht dat naar buiten schijnt.
- De raampjes zitten op zo’n hoogte dat je zittend of rechtstaand niet
naar buiten kan kijken.
Deprez: Op die manier voorkom je dat de ruimte wegvloeit. Ik heb
een hekel aan transparantie, omdat ze de binnenruimte opvreet. Wie
zich nu in de ruimte bevindt, zittend of rechtopstaand, verhoudt zich
tot de architectuur van een stolp of een hut. Wie naar buiten wil kijken, kan zich bukken. Zo heb je een keuze.
- Hebben die ramen iets te maken met de gewapende blik van Le Corbusier?

Deprez: Vanop die hoogte zie je bijvoorbeeld dat alle meubels 20 cm
zweven. Niets staat op de grond.

Deprez: Neen. Ik hou niet zo van Le Corbusier. Tijdens de openingstoespraak maakte jij een vergelijking met schietgaten, die mij erg getroffen heeft, omdat ik diezelfde ochtend in de buurt een bunker had
ontdekt die horizontale kijkspleten van 1 cm hoog had. Het bijzondere was, dat die spleten je een panoramische blik op de omgeving
boden, maar alleen als je er dichtbij stond. Als je ze tot op 10 centimeter naderde, kreeg je een ‘fenêtre en longueur’ van Le Corbusier,
maar vanop drie meter afstand kreeg je een deurspleet. Die beweging
vond ik prachtig. In plaats van de architectuur te laten werken, laat je
de mens het werk doen, net zoals bij mijn ramen van 20 cm hoog op
borsthoogte. Een stuk beter dan zo’n ‘fenêtre en longueur’ dat altijd
de zon binnenlaat en mij ongevraagd te kijk zet.
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- Zou je daar een voorbeeld van kunnen geven?

- Eerder dit jaar heb je voor mijn studenten in Antwerpen een dubbele
lezing gegeven over het huis van Malaparte in Capri en het huis van
Wittgenstein in Wenen. Het ging om een oude lezing, die je speciaal
voor ons hernomen hebt. Ik had de indruk dat die lezing voor jezelf
heel belangrijk is geweest, omdat ze het verschil openbaarde tussen een
onwennig en een oppervlakkig modernisme. Klopt dat?
Deprez: Oorspronkelijk ging het om twee verschillende lezingen.
Toen ik op een dag besloot voortaan twee gelijktijdige lessen te geven, kwamen de twee lezingen toevallig naast elkaar terecht. Door de
woningen gelijktijdig te bespreken, begonnen mij de verschillen op te
vallen. Ineens zag ik dat de woning van Malaparte literair was, ze refereerde aan dingen die buiten zichzelf lagen. De open haard in het huis
van Malaparte is geen zwart gat, maar een venstertje. ’s Avonds, als het
licht juist zit, zie je achter de vlammen het maanlicht dat weerspiegeld
wordt door het kabbelende water van de zee. Water en vuur vermengen zich. Het venstertje op zich heeft geen architecturale betekenis,
het creëert gewoon een kader rond een beeld. Een ander voorbeeld
zijn de grote ramen, die de indruk wekken coulissen te zijn, omdat ze
aan de binnen- en de buitenkant afgeboord zijn met dikke latten. De
bedoeling van theatercoulissen is diepte te creëren. Hier krijg je een
gelijksoortig effect. Het landschap wordt een spektakel, een theatraal
gegeven. De ramen zijn perfect uitgesneden om het achterliggende
landschap te tonen. In de roman La Pelle vraagt Rommel aan Malaparte of hij zijn woning zelf bedacht heeft. ‘Neen,’ antwoordt hij, ‘ik
heb alleen het landschap bedacht’. In Le mépris van Godard staat Jack
Pallance op het bordes van zo’n raam en dan zie je hoe groot het eigenlijk is en dat het bijna een theater is… Die ramen sluiten niet goed.
Als het stormt, spuit het water naar binnen door de spleten.
Het huis van Malaparte wordt modernistisch genoemd, maar voor
mij is het een soort van vertwijfeld modernisme. Het is vertwijfeld
omdat het aarzelt tussen modern en klassiek. Het bevat alle elementen
uit de Italiaanse traditie, ook mythologische elementen, en tegelijk is
het een modern gebouw. Het is heel bizar. Malaparte twijfelde ook
tussen het fascisme en het communisme. Die twijfel vind je terug in
zijn huis.
Het huis dat Wittgenstein voor zijn zus heeft ontworpen, wordt
ook als een modernistisch gebouw bestempeld. Het wordt gezien als
een voorbeeld van de nieuwe zakelijkheid, maar eigenlijk is het ge380

woon een burgerlijk paleis waar alle decoratie is afgevallen. Maar je
hebt gelijk, de woning van Malaparte is van grote invloed geweest op
mijn huidige zienswijze.
- Heb je nog andere woningen gemaakt, sinds 2006?
Deprez: Ik heb nog een woning gerenoveerd in Toscane op basis van
een verhaal van Kafka uit de bundel De Chinese muur en andere verhalen. Het ging om een fenile, een oude graanschuur die is gebouwd
met geschrankte bakstenen, zodat de wind erdoor kan blazen om het
graan te drogen. Aan de binnenkant heb ik een groot raam geplaatst,
zodat het gebouwtje ’s nachts een groot lichtbaken werd. Die ingreep
heb ik gekoppeld aan dat verhaal van Kafka, waarin gezegd wordt dat
er toch altijd iemand moet waken. In Toscane zijn de nachten echt
donker.
- Je hebt ook een juwelierszaak ontworpen.
Deprez: Daarvoor heb ik mij gebaseerd op de roman Een heilige van
de horlogerie van Hermans. De hoofdfiguur van die roman heeft filosofie gestudeerd, vindt geen werk en vindt een job in een oud afgeleefd
paleis in Frankrijk, waar hij permanent 1349 klokken moet opwinden,
in 298 kamers, zodat ze allemaal op het juiste moment aflopen. Het
verhaal eindigt slecht.
De plattegrond van de winkel is één groot raderwerk, waarbij de
weg die de mensen afleggen, beantwoordt aan het smeermiddel. Als je
de winkel van bovenuit bekijkt, zie je dat de mensen die erin werken
voortdurend cirkels beschrijven. Als je de winkel horizontaal bekijkt,
zit je in het paleis. Je ziet bijvoorbeeld een dubbele, eeuwig spiegelende wand waarin zich een uurwerk bevindt, maar doordat de spiegels
niet parallel staan, zie je een reusachtige cirkel. De hele winkel zit vol
cirkels. Het meest specifieke aan deze ingreep is dat de hoofdpersonages van de roman erg veel lijken op de eigenaars van de winkel. De
eigenaar is eigenlijk ingenieur, maar doet de hele dag niks anders dan
uurwerken repareren. Zijn vrouw buit hem uit en lijkt een beetje op
Louise Brooks, net zoals in de roman.
29 augustus 2009
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Tot nu was alles in orde
Brief aan Johan De Wilde

Beeld van Johan
De contrabasman ?

Halverwege een bundel brieven die Johan De Wilde mij tussen augustus 2008 en juli 2009 heeft geschreven, vertelt hij een parabel over drie
kunstenaars, die op een geïsoleerde plek beschikken over een stapel A4bladen en een potlood. De eerste maakt een verbluffend anatomisch portret, waarbij hij de lichamen en hoofden van zijn kompanen verwisselt,
de tweede maakt met het overblijvende papier een sculpturale installatie
en noemt die ‘The End Of Art As We Know It’ en de derde legt het potlood op de tafel en slaagt erin de twee anderen te laten nadenken over
de beelden die hij eventueel zou kunnen maken en over de beelden die
daardoor in hun hoofden zouden kunnen ontstaan. De voorbije jaren
werkt de kunstenaar Johan De Wilde vooral als de derde kunstenaar.
De Wilde maakt voorwerpen die beelden in ons oproepen. Die voorwerpen zijn tamelijk plat. Ze bestaan voornamelijk uit okerkleurig
karton, potlood en grafiet. Het zijn mooie voorwerpen. De kunstenaar
omschrijft ze als ‘mogelijkheden’, omdat hij zich moeilijk kan losmaken
van de gedachte dat ze anders hadden kunnen zijn, maar vooral omdat
ze beelden willen mogelijk maken, in plaats van ze op te dringen. In die
zin is zijn werk verwant met dat van Ann Veronica Janssens, met wie
ik in 2003 heb afgesproken haar werken te omschrijven als ‘sculpturale
voorstellen’ om duidelijk te maken dat het niet gaat om gesloten, definitieve objecten, maar om uitnodigingen iets op een nieuwe manier te
ervaren.
Dit is de laatste tekst die ik schrijf voor dit boek, dat er nooit gekomen
zou zijn zonder de steun van Johan De Wilde. Daarom ben ik verschillende teksten in dit boek gaan beschouwen als antwoorden op vragen
die hem bezighouden. Zo kan je de tekst over Loek Grootjans niet lezen
zonder te beseffen dat de man oorspronkelijk monochrome schilderijen
maakte en vanuit zijn vragen rond de receptie van die schilderijen tot
een nieuw oeuvre is gekomen. Hetzelfde geldt voor Mike Kelley, die
een oeuvre heeft opgebouwd rond fictieve jeugdtrauma’s, omdat mensen
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die naar zijn werk keken er voortdurend sporen van trauma’s in ontdekten, en die toneeldecors en toneelstukken gereconstrueerd heeft op basis
van gevonden foto’s van theatervoorstellingen in scholen. Ik kan niet
meer aan het sepiakleurige Woeff Woeff-huis van Koen Deprez denken
zonder een verwantschap te voelen met De Wilde’s zoektocht naar een
onbestaande of onbestemde kleur. En bij het lezen van Guy Ben-Ners
opmerking dat zijn film ‘Berkeley’s Island’ gaat over de manier waarop
iemand binnen een gezin kan verdwijnen en weer verschijnen, lijk ik
iets te vernemen over de kern van De Wilde’s werk.

weerstand. Het vervaagt. De tekening is als een raster, een fijnmazig net
waarin grafietkorreltjes zijn blijven hangen, als dauwdruppels of stof in
een spinnenweb. De tekening is als een matte spiegel, als een lijkwade,
als een droom over vrijwel onzichtbare sporen die lijken op te doemen
achter een neteldoek. Het witte potlood gaat heen en weer, minuscule
deeltjes van de toegevoegde kleuren of het toegevoegde grafiet met zich
mee sleurend. Ineens ontstaat er een vuil waas, dat zich als een sluier
over de tekening legt. De tekening is af. Een nieuwe mogelijkheid heeft
gestalte gekregen.

Een werk is voor Johan De Wilde pas af als het wordt vervolledigd door
de kijker. Het werk is een ‘trigger’, die beelden in ons oproept. Bestaande beelden worden geïsoleerd, verwijderd uit hun context, en naakt
geoffreerd aan de toeschouwer, die het losgerukte beeld in de nieuwe
omgeving van de eigen verbeelding plaatst.

Hieronder volgt geen gesprek met de kunstenaar, omdat ik er nog niet in
ben geslaagd onze gesprekken om te zetten in een tekst waar ik tevreden
over ben. In de plaats daarvan vindt u een brief.

De Wilde schrijft ergens dat we ons een kunstenaar kunnen inbeelden
die geen artefacten meer zou maken, maar wel nog zou tentoonstellen.
Zelf werkt hij onafgebroken. De Wilde is een maker. Bij elke handeling
lijkt hij zich echter ook een andere, niet volvoerde handeling te kunnen inbeelden. Alle lijnen die een tekening uitmaken, hadden ook een
andere tekening kunnen vormen. De hele geschiedenis had er anders
uit kunnen zien. Geen enkele handeling weegt op tegen alle handelingen die hadden kunnen worden voltrokken in alle mogelijke werelden.
En toch. Toch hebben we maar één moeder. Toch hebben we maar één
zoon. Temidden van de ruis en de rook van alle mogelijke werelden,
duwt de dood met harde vinger op enkele dingen die echt bestaan. Toch
nog weerstand! Toch nog aangestampte aarde onder de voeten en geen
ijl zwerk! En zo pendelen zijn eindeloze beeldende wandelingen heen
en weer tussen dood en droom, tussen beklemming en vrijheid, tussen
hier en ginder, tussen vandaag en gisteren, tussen berusting en daad.

Donderdag, 17 september 2009

Elke tekening bestaat uit duizenden verticale en horizontale, witte
potloodlijnen die met behulp van een lat op het karton worden aangebracht. Tussen de verschillende lagen die door deze lijnen worden
gevormd, wordt grafiet gestrooid of wordt getekend, waardoor uit het
dikke, mistige gordijn een silhouet lijkt op te doemen. Het beeld verschijnt en verdwijnt. Het wordt geboren. Het gaat ten onder. Het biedt
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Aan Johan De Wilde
Beste Johan,
Gisteren heb ik ontroerd alle brieven herlezen die je mij hebt geschreven tussen 26 augustus 2008 en 22 juli 2009. Samen vormen ze een
boek. Ik was ontroerd omdat je, zonder je persoonlijke leven bloot te
geven, toch naar voren trad als een man die bestond, die denkt, die
voelt en die maakt. Van bij de ontvangst van de eerste brief heb ik
besloten je niet te antwoorden, omdat ik slechte ervaringen heb met
het schrijven van voor publicatie bestemde correspondenties. Te snel
worden ze onecht, protserig en lachwekkend ernstig. De belangrijkste
reden, echter, is dat mijn antwoorden je zouden hebben afgeleid. Ze
zouden misverstanden hebben gecreëerd en rechtzettingen nodig gemaakt. Ze zouden er een boeltje van hebben gemaakt. Denk ik.
De brieven vormen een mooi geheel. In de laatste brief som je nog
eens alle kenmerken van je tekeningen of ‘mogelijkheden’ op en lijkt
het alsof een cirkel zich sluit. Het werk is verricht. We weten nu wat
er schuilgaat achter je tekeningen, we weten hoe we ernaar kunnen
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kijken, we begrijpen dat er ook dingen zijn die we niet zien, die je ons
niet te zien geeft, omdat we ze toch niet zouden waarnemen. We begrijpen dat je beelden maakt als een uitgeputte schaker die, ten einde
raad, een opponent in verwarring probeert te brengen met een schijnbeweging, met een opzettelijk verloren zet, in de ijdele hoop dat die
zet alsnog vrucht zal afwerpen.
Het vreemde aan je brieven, met permissie gezegd, is dat ze een soort
van rechtvaardiging voor je tekeningen lijken te vormen. Ik vind niet
dat je tekeningen zo’n rechtvaardiging van node hebben. Ze ontroeren mij. Ik weet niet hoe of waarom, maar ze grijpen mij aan. Dat
in deze tekeningen veel zaken ongezegd blijven, begrijp ik. Dat die
zaken opzettelijk ongezegd blijven, en zelfs onderdrukt worden, weggegomd, vergeten, vervangen, begrijp ik ook. Ik ben het ook eens met
de onderliggende gedachte dat een kunstwerk een textuur is die beelden, gedachten, gevoelens of verhalen oproept bij de toeschouwer. En
met je overtuiging dat een kunstwerk niet bestaat als het niet wordt
aangevuld of ingevuld door een kijker.
In het eerste Flower Power boek vertel ik dat Walter Swennen zich
niet kan verzoenen met die gedachte. Ik ben zo vermetel dit toe te
schrijven aan het feit dat hij voor zijn moeder minder leek te bestaan
dan zijn overleden zusje en dat hij, door haar in de kelder opgesloten,
moet hebben beslist dat hij wél bestond, zelfs al zou ze hem voor altijd
in de kelder vergeten. Zijn moeder hield ook van een schilderende
oom uit Hasselt. Op de schoorsteenmantel prijkten een foto van het
zusje en een schilderijtje van de oom. In mijn romantische verbeelding
begon de jonge Swennen geschilderde artefacten te produceren om
waargenomen te worden door zijn moeder.
Over vaders en zonen en God

Ik had vroeger ook een vader, met wie ik een aanvankelijk te nauwe en
nadien een moeilijke relatie had. Die moeilijkheden verdwenen pas,
toen ik mij realiseerde dat het geen zin meer had mezelf te beschouwen
als een zoon of als iemand wiens lotgevallen bepaald werden door zijn
verleden. Dingen mogen gebeurd zijn, ik ben er niet meer afhankelijk
van. Samen met dit besef kwam het inzicht dat ik ook een moeilijke
zoon ben geweest, die mijn vader veel angsten en zorgen moet hebben
berokkend. En dat heb ik hem ook verteld. En na zijn dood heb ik
zijn graf belegd met oude kasseien, want zijn vaders vader was kasseilegger geweest, en zoals de merel de nachtegaal is van de armen, is
de kassei ons marmer. En nu ligt hij beschut door een maliënkolder,
waarop de regen en de kou afketsen, zodat hij lekker warm en beschut
kan dromen.
Iets wat ik in je brieven voel, maar wat je niet tot uitdrukking brengt
(tenzij in de akelige dromen waarin je samen met Boris omkomt), is
dat de dood niet alleen in je leven is gekomen door het verlies van
je moeder en je vader (die je misschien nooit hebt gehad), maar ook
door de geboorte van Boris. Althans, zo is het gegaan bij mij, toen
Maurice geboren werd. Gelukkig had ik toen al de verwarringen achter de rug die worden opgeroepen door het hebben van een zoon,
omdat de kleine Cyriel al een paar jaar met mij mee trippelde. Want
elk gedeeld moment met Cyriel riep herinneringen op aan mijn eigen
jeugd, waarbij ik voortdurend voelde dat ik in elk gebaar mijn eigen
vader kon navolgen of trachten te overtreffen. En met Maurice kwam
daar ineens de dood in mijn leven gewandeld, want Cyriel had ik in
een mand gevonden, die zijn moeder bij zich droeg toen ik haar ontmoette, maar Maurice kwam uit haar buik tevoorschijn, met zijn rechtervuistje vooruit, als superman, en terwijl ik hem op mijn hand woog,
de volgende uren, voelde ik dat hij ergens vandaan kwam waar hij ook
weer naar zou vertrekken, op een dag, net als wij allemaal.

We maken in je brieven snel kennis met je ouders. Met je moeder heb
je ooit rode bloemen gezien, van je vader herinneren wij ons nu vooral
zijn dreigende schaduw, die je hebt weergegeven op een schilderij dat
vaak op een geheime manier deel uitmaakt van je tentoonstellingen.

Bij wijze van grap wilde ik deze brief aanvangen met de opmerking dat
ik je brieven niet heb beantwoord, omdat ik je eenzaamheid niet wilde
vergroten door mijn onbegrip. Maar wat betekent het, eenzaam te
zijn? Na de dood van mijn vader bezocht ik op een grijze zondagochtend drie heksen, die op een rode in het Hallerbos met opgeschorte
rokken rond een rokend houtvuur zaten. ‘Ik ben eenzaam,’ zei ik. De
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wijven pookten in het vuur zonder iets te zeggen. ‘Mijn vader is pas
overleden,’ zei ik. En toen sprak de eerste. ‘Als ge alleen zijt,’ zei ze,
‘zijt ge te vol van uzelf. Er zit teveel ik in u. Ge moet verluchting zoeken van uzelf, niet langer gebonden zijn aan uzelf. Ge moet dienen en
verdwijnen, dan zult ge het leven kunnen dragen.’ En toen sprak de
tweede. ‘Ge zijt alleen, omdat ge los staat van God,’ zei ze. ‘Wie alles
alleen probeert, komt nergens, omdat hij vergeet dat de wereld voor
zichzelf zorgt. Wie bij God is, is nooit alleen. Ge zegt dat ge alleen zijt.
En toch is God overal. In dit vuur. In de grijze lucht, die weegt als een
deksel, zoals Baudelaire zegt, en in uw schaduw, waar hij altijd over
u waakt.’ En toen spoog ze in het vuur. Ik keek naar het speeksel, dat
sudderde op een verkoolde tak. En toen sprak de derde heks. ‘Het
staat in de psalmen,’ zei ze. ‘Uw ouders zullen u verlaten, maar God
zal altijd bij u blijven.’
Zowel Cyriel als Maurice hebben heel lang in Sinterklaas geloofd, veel
langer dan hun klasgenoten. Ida en ik zorgden ervoor dat Zijn bezoek
niet ongemerkt passeerde. Soms lagen er fauteuils ondersteboven,
alsof er een storm door de woonkamer had geraasd. De enscenering
moest overtuigend zijn. Tegelijk wil ik nooit tegen mijn kinderen liegen. Soms vergde dit enige soepelheid van geest. Toen Cyriel mij vroeg
of Sinterklaas bestond, antwoordde ik: ‘Ik denk dat jij over die zaak
veel langer hebt nagedacht dan ik. Wat denk jij ervan?’ ‘Ik denk dat
hij bestaat,’ zei hij dan. En daarmee was het gesprek afgelopen.
Dit jaar was Maurice vermoedelijk nog het enige kind in zijn klas
dat nog in Sinterklaas geloofde. Tot hij mij enkele maanden geleden
vroeg wat ik over de kwestie dacht.
‘Zeg mij de waarheid!’ zei hij, ‘bestaat Sinterklaas of niet?’
‘Als Sinterklaas niet zou bestaan, waar komen dan al die geschenken vandaan?’ vroeg ik.
‘Van jou en mama.’
‘Ik denk dat jij over die zaak veel meer hebt nagedacht dan ik,’
sprak ik plechtig, ‘wat denk jij ervan?’
‘Vertel mij de waarheid,’ zei hij, glunderend en recht in mijn ogen
kijkend.
‘De waarheid is,’ antwoordde ik hoogdravend om hem om de tuin
te leiden, ‘dat er in dit gedeelte van de westerse wereld een legende
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in leven wordt gehouden die stelt dat een oude, onsterfelijke man op
een dag in december geschenkjes brengt voor de kinderen die braaf
geweest zijn.’
Maurice glunderde. ‘Dat is geen antwoord! Zeg mij de waarheid!’
‘Terwijl die legende enkel in stand kan worden gehouden als de
ouders zelf, ’s nachts, cadeautjes klaarleggen,’ besloot ik.
‘Dus jij bent het en mama?’ vroeg hij.
‘Ja,’ zei ik, ook glunderend van genot.
‘Ik geloof u niet!’ riep hij, breed lachend, ‘zeg mij de waarheid!’
‘De waarheid berust hierin dat de ouders de ware toedracht zo lang
mogelijk verborgen houden,’ zei ik.
‘Dat is geen antwoord! Zeg de waarheid!’
‘De waarheid is dat mama en ik de cadeautjes klaarleggen,’ zei ik.
‘Ik geloof u niet!’ riep hij opnieuw, heel vrolijk.
‘Denk je dat je geen cadeautjes meer krijgt als je weet dat Sinterklaas niet bestaat?’ vroeg ik, ‘want dat is niet zo. Je zal altijd cadeautjes
krijgen.’
‘Ja, dat weet ik.’
‘Wat denk je er zelf over, dan?’
‘Dat jullie het zijn!’
‘En vind je dat jammer?’
‘Neen, helemaal niet. Ik vind dat fijn.’
Wat mij verbaasde, was de aan euforie grenzende vrolijkheid waarmee Maurice dit gesprek voerde, op en neer wippend van opwinding,
maar ook het feit dat hij helemaal niet teleurgesteld was, wat in tegenspraak leek met de verhalen die doorgaans verteld worden over
het einde van het geloof in Sinterklaas. En dan dacht ik het volgende:
Maurice is vrolijk omdat hij het schimmenrijk van de mythe verlaat
en in een heldere wereld terechtkomt, waarin alles een rustgevende,
rationele verklaring lijkt te hebben. En de ouders zijn teleurgesteld,
omdat ze opnieuw afstand moeten doen van de wereld van de droom.
Niet het kind is teleurgesteld omdat Sinterklaas niet bestaat, maar de
ouder, omdat hij opnieuw afstand moet doen van een onbekommerde
kindertijd, waarin krachtige, gewatteerde beelden zorgen voor veel
betere kussens tegen de stoten van het lot dan de armzalige rede die
we ervoor in de plaats krijgen.
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Toen Maurice drie was, bezochten we met Cyriel de dierentuin van
Antwerpen. In het paviljoen van de olifanten aangekomen, bleken
daar geen levende dieren te bezichtigen. Zoekend naar andere mirakelen van de natuur om Maurice te verblijden, wezen Cyriel en ik enthousiast op het olifantengeraamte dat zich daar bevindt. Eerst lichtte
Maurice zijn gezicht op, maar plots verdonkerde het. ‘Hoe uit de olifant gehaald?’ vroeg hij.

vertrekt van beelden, niet van feiten.) Die zin is verwant met de grondtoon van de notities van Marcus Aurelius, die tal van wondermooie
beelden vormgeeft om onbevreesd te kunnen omgaan met onze sterfelijkheid. ‘Iedereen maakt zich zorgen omdat hij er niet meer zal zijn
na zijn dood,’ schrijft hij, ‘maar niemand maakt zich zorgen om de tijd
dat hij er nog niet was, voor zijn geboorte.’

Vaak vroeg ik Maurice waaraan hij dacht. ‘Aan niks’, zei hij dan. Op
een dag, toen hij oud genoeg was om dit te begrijpen, vertelde ik hem
dat veel grote mensen ook proberen aan niks te denken, maar dat dat
heel moeilijk was. Enkele dagen later kwam hij bij mij staan en zei: ‘Ik
weet hoe ik je kan leren aan niks te denken.’ ‘Hoe dan?’ vroeg ik. ‘Je
moet aan wit denken.’

Je schrijft dat je een zin wil schrijven die geen beelden oproept, Johan,
net zoals je op zoek bent naar een onbestaande kleur of een kleur die
geen associaties oproept. Net zoals je ‘mogelijkheden’ geen tekeningen willen zijn, maar ‘triggers’, zichzelf terugtrekkende voorstellen,
niet-beelden die de verbeelding van de toeschouwer op gang trekken.
Zo lijkt het alsof je zelf afwezig wil zijn in je werk, zoals Flaubert,
Wilde en Kafka, die je in je brieven vermeldt. Je gelooft niet in de
kunst als zelf-expressie, net zoals voornoemde heren, maar je houdt
vermoedelijk toch van Flauberts correspondentie, Wildes De Profundis en Kafka’s Dagboeken. We kunnen in ons werk stoppen wat we
willen, de zogenaamde inhoud zal toch niemand bereiken. Dat is ook
helemaal niet nodig. Alleen baby’s moeten begrepen worden, om niet
van honger om te komen. Volwassen mannen willen niet begrepen
worden, ze proberen te begrijpen, of ze proberen op een verdraagzame, elegante manier om te gaan met wat ze niet begrijpen. Ze leren
geloven dat het niet nodig is alles te begrijpen.

De schilder Filip Denis, die nog niet zo lang geleden is overleden, vertelde mij eens hoe hij als bestuurder van een grote vrachtwagen terugkeerde van Milaan, waar hij een stand had opgebouwd op een beurs.
Het was zes uur ’s ochtends. Het had de hele nacht gesneeuwd. Ineens
reden er geen wagens meer voor hem. En er waren geen tegenliggers
meer. De hemel was wit en versmolt aan de einder met de aarde, die
helemaal bedekt was met sneeuw. Ook de autosnelweg was nog wit.
Alles wat wit. En temidden van dat immense wit, dat tegelijk mateloos
diep was en zo plat als een blad papier, denderde hij begeesterd door
met zijn vrachtwagen, erop vertrouwend dat hij niet van de weg zou
rijden.
Wat raakt ons in het werk van Fra Angelico? Ik weet het niet. De
schoonheid van de fresco’s, natuurlijk, maar ook het gevoel dat deze
kunstenaar zijn medebroeders heeft gediend en dat hij dit heeft gedaan in grote eenzaamheid, vergeleken bij de vermaardheid die zijn
werken nu genieten. Hetzelfde gevoel heb ik tijdens het lezen van ‘de
gedachten tot zichzelf’ van Marcus Aurelius, die tot ons spreekt als
een ouder die ’s avonds voorleest, dichtbij, met zachte stem. Daar zijn
geen tweeduizend jaren verstreken tussen het neerschrijven van deze
woorden en het moment waarop ze tot je komen. Alles gebeurt nu.
Ergens citeer je de eerste zin van de prachtige biografie van Nabokov.
(Ik weet niet of je het boek hebt gelezen. Het is heel bijzonder. Het
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Wie kunst maakt om begrepen te worden, heeft een papfles van node.
Kunstwerken vieren de dood, het leven en de liefde. Ze dienen de wereld. Het werk van Fra Angelico ontroert ons omdat het dient. Omdat
het dienend de tijd knecht en de dood overwint.
‘En wat is God dan?’ vraagt de ongelovige. En hij krijgt ten antwoord:
‘God is alles wat wij niet zijn, alles wat wij niet begrijpen en alles wat
wij niet kunnen. We geven die dingen een naam, om niet te vergeten
dat ze bestaan.’
God is een beeld voor alles wat we ons niet kunnen voorstellen.
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Over eenzame dieren

Over het bestaan van plaatsen

Gisteren wandelde hier een dier voorbij dat van ver leek op een duizendpoot en van dichtbij op een minuscule kreeft of schorpioen. Vermoedelijk een soort pissebed die wij niet kennen. Het dier was alleen
op pad.

Je vraagt je in je brieven terecht af, Johan, of plekken nog bestaan
als jij ze niet waarneemt. Zoals de kelder waarin de jonge Swennen
werd opgesloten. Bestaat die nog? Ik denk van wel. Zijn vader leeft
nog. Onder de vader, als een gruwelijke schaduw, hangt de kelder.
Maar hoe kunnen wij daar zeker van zijn? Ergens in Op weg naar het
einde ziet Gerard Reve zijn overleden moeder aan de overkant van
de straat. Ik denk dat het regende. Ik zie haar nog staan. Ik weet niet
welke rode bloemen jij met je moeder hebt gezien, maar ik kan het
mij voorstellen. Wat jij je herinnert, denk ik is het besef samen met je
moeder die bloemen te hebben gezien. Een gelukkig gevoel dat zich
toen al verinnerlijkt had en dat ik herken. De schilder Damien De
Lepeleire vertelde mij eens dat hij als vijfjarige, tijdens een bezoek
aan het arboretum in Tervuren, verwonderd was over de enthousiaste
reacties van zijn vader op de bomen en dat hij door dit enthousiasme
ineens besefte dat zijn vader ook een mens was. Als ik zo’n verhaal
hoor, wordt zijn vader mijn vader en word ik Damien. Wat gebeurt
er op zo’n ogenblik? Een zeventigjarige vriendin vertelde mij vorige
week over een gelijke ervaring, ook met haar vader, tijdens een bezoek
aan het Lam Gods. Later is ze archeologie gaan studeren. Haar zoon
is voorzitter van de raad van beheer van een van onze musea voor
hedendaagse kunst. Wat is er gebeurd, toen? Er hebben gedeelde momenten plaatsgevonden, die blijkbaar zeldzaam zijn. Een soort oude
goden zijn onze ouders, volledig buiten bereik. Tot ze heel even weer
kind worden en wij hen heel even menen te herkennen.

Vorige week kwam ik een libel tegen. Ze zat stil te wanhopen in een
smalle ruimte tussen een venster en een klein aquarium, dat ze allicht
bezocht had om eitjes te leggen of een beetje te drinken of zoiets. Voor
de eerste keer in mijn leven legde ik mijn angst door een libel gestoken
te worden naast mij neer en nam ik een van de vier vleugels zachtjes,
maar vastberaden tussen duim en wijsvinger van de linkerhand. Tot
mijn grote verbazing bewoog het dier niet, maar hield het zich juist
heel stil, alsof het voorwendde geen sappig insect te zijn, maar een dor
en smakeloos blad. Ik bracht het diertje naar buiten, strekte de arm,
en liet het voorzichtig los. Meteen vloog het weg, zonder zelfs maar
een centimeter te vallen.
Momenteel verblijf ik op een geheime plek in Frankrijk om het tweede deel van Flower Power af te werken. Het landschap is heuvelig,
begroeid met gras. De horizon is blauwig, want je kan zeventig kilometer ver kijken. Overal grazen witte koeien. Gisteren, op zoek naar
bramen, stuitte ik op een dode koe, die gewoon op de weg lag. Ze lag
op haar zij, met gespreide, gestrekte pootjes, die er veel te kort uitzagen. Twee van die pootjes staken hoog in de lucht, zozeer waren ze
gespreid. Het dier deed denken aan een plastieken schaapje dat omgevallen was. Uit de mond en de aarsopening van het dier pruttelde
donker vocht naar buiten. Het was heel stil.
Ergens in dit 18de-eeuwe huis druppelen volwassen vliegen uit een
gaatje in het plafond. Honderden vliegen. Elke minuut tuimelt er een
vlieg naar beneden. Ik ben al op de zolder gaan kijken, maar er is
niks te zien. Ergens in de zoldering moet een dier gestorven zijn, dat
daarna door een zwangere vlieg is bezocht. Ik kan mij het dode dier
niet voorstellen. Ook kan ik mij niet voorstellen hoeveel vliegen op die
geheime plek moeten wonen, zelf weer eieren leggend, opdat er elke
minuut één door een gaatje naar beneden zou kunnen tuimelen.
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Je citeert een lege beschrijving van België door Pessoa. Laat ik je deze
beschrijving van Nabokov voorleggen, uit de biografie waarvan je de
eerste zin citeerde: ‘De volgende ochtend zag je aan natte velden met
misvormde wilgen langs een radiale sloot of aan een rij populieren in
de verte, doorsneden door een horizontale band van melkwitte mist,
dat de trein zich door België repte.’
Ik heb al vaak verwezen naar Gogols antwoord op de vraag hoe Palestina eruitzag, dat hij beweerde bezocht te hebben. Hij antwoordde
dat hij er op een bank had gezeten waar een kip onder zat. Velen zien
hierin een bewijs voor zijn mythomanie. Maar wat had hij anders kun393

nen vertellen? Op deze plek groeien tal van bessen door elkaar die op
elkaar gelijken. Je vindt zwarte bramen en zwarte vlierbessen naast
zwarte bessen die bovenaan schermbloemigen prijken en nauwelijks
van de andere bessen te onderscheiden zijn. Die planten weten dat
niet van elkaar, maar hun samenzijn moet een voordeel opleveren dat
het heeft mogelijk gemaakt dat ze hier vandaag nog zijn. Zo ziet deze
plek eruit, Johan. Ontzettend veel groen, wat een vreemd zicht is, en
op de rand van dat groen zwarte bessen en piepkleine wilde blauwe
pruimen, rode besjes van een slingerplant en rode rozenbottels, gele
bloempjes die op sleutelbloemen lijken en gisteren een reusachtige regenboog, waarvan ik het begin scheen te kunnen zien: een boomkruin
lichtte rood op waar de grens van de schemering het licht van de ondergaande zon traag voor zich uitduwde over het donkerende gras.
Peren
Hoe beklemmend, dat prachtige beeld van de Keulse Dom, net voor
je over de schaduw van je vader spreekt!
De zin ‘Alles wat denkbaar is, is werkelijk’, komt volgens mij uit
een essay van Hermans over De Sade (in Het sadistisch universum).
Ik ben blij dat je een mentale stotteraar bent.
Ik hou van peren, maar niet van alcohol.
Ik hou van je grap over Fritz, die niet spreekt zolang alles in orde
is. Ik hoop dat ik meer en meer op hem ga lijken. Ik hoop daarom ook
dat deze brief je niet teveel teleurstelt. Want er is weer teveel gezegd
zonder iets te zeggen.
Lieve Groet,
Hans
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Toelichting
Ongeveer de helft van de teksten die u in dit boek verzameld vindt,
verscheen eerder in het tijdschrift <H>ART, soms in een ingekorte
versie. De meeste andere teksten werden speciaal geschreven voor dit
boek, maar werden in afwachting al gepubliceerd in andere tijdschriften, catalogi en boeken.
Het gesprek met Berlinde De Bruyckere Over twijfel en openheid, Lucas Cranach de Oudere en de kleuren rood en groen maakt deel uit van
een uitgebreider interview dat tot stand kwam in het kader van de
Goudvis-documentaire van Canvas over deze kunstenaar.
Dit boek is het vervolg op het boek Flower Power. Kunst in België na
2015, (464 p.), dat in 2008 werd uitgegeven door Tornado Editions en
gedistribueerd wordt door EPO in Antwerpen.
De meeste kunstenaars die aan bod komen in dit boek werden ook
gefilmd door Hans Theys. U kan deze filmpjes bekijken op youtube:
www.youtube.com/user/hanstheys
Wie benieuwd is naar meer boeken, beelden en teksten kan terecht op
de website www.hanstheys.be.
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Over de auteur
Hans Theys (1963) is auteur en vormgever van een twintigtal monografieën over het werk van hedendaagse kunstenaars. Hij publiceerde honderden essays, interviews en recensies in evenveel boeken, catalogi en
tijdschriften.
Zijn bekendste boeken zijn de grote oeuvrecatalogus over Panamarenko
uit 1992; Luc Deleu en TOP Office. La ville inadaptée (Ecocarte, Toulouse, 2001); Michel François. Carnet d’expositions (Ursula Blickle Stiftung,
Kraichtal en Kunstverein Münster, 2002); Ann Veronica Janssens. The
Gliding Gaze (Middelheim Museum, Antwerpen, 2003); Ann Veronica
Janssens. An den Frühling (DuMont Literatur und Kunst Verlag, Köln,
2007) en Flower Power. Kunst in België na 2015 (Tornado Editions, Brussel, 2008).
Hij is vast medewerker van het tijdschrift <H>ART. Hij doceert aan de
Koninklijke Academie voor Schone Kunsten in Antwerpen en aan het
KASK in Gent.
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Colofon
De tekeningen op de kaft zijn van Maurice Theys. De foto’s werden
gemaakt door Hans Theys, tenzij anders aangegeven. Het zetwerk
werd verzorgd door Steven & Zwartje.
Behalve de kunstenaars die aan bod komen in dit boek, zou ik de
mensen willen bedanken die mij de voorbije anderhalf jaar op een
of andere manier hebben bijgestaan: Mark Rooman, Marc Ruyters,
Frank Maes, Wouter Bolangier, Berlinde De Bruyckere, Peter Buggenhout, Guido De Bruyn, Rita Mosselmans, Lea Van Egdom, Jan
Braet, Erik de Smedt, Xavier Noiret-Thomé, Antoine Pickels, Denis Gielen, Janneke Wesseling, Margriet Luyten, Domeniek Ruyters,
Winnie Koekelbergh, Tamara Van San, Johan De Wilde, Daan Theys,
Fenna Bouve, Greg Geerts, Vic Geerts, Ida De Vos, Cyriel Engels en
Maurice Theys.
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