Over Vorm

Hans Theys

Over vorm
Flower Power Deel 2½

Tweede herziene druk

Tornado Editions
2010

Dankbaar en vervuld van bewondering
Draag ik schuchter dit weerloze boek op
aan
Cyriel Engels
Door de Goden gezonden

Inhoud
13

Voorwoord bij de tweede druk
Schilders

17

Jan Van Imschoot. Zwangere woorden, gemaakt van verf

23

Ronald Ophuis. Licht weerkaatsende, pokdalige obstakels

29

Jan Van Imschoot. Naschrift gedaan op 6 januari 2009

31

Nick Andrews. De berg Sinaï gevonden in China

35

Joris Ghekiere. Kantelend in duisternis, maar zwierig geschilderd

41

Mil Ceulemans. Hinkelen in een woud van onbestaande kleuren

49

Michiel Ceulers. Grappige sporen

51

Rober Suermondt. Schilderen is gaten slaan

53

Wannes Lecompte. Schilderijen zonder vorm

57

Tina Gillen. De vaak witte strepen en lijnen

61

Christopher Wool. Rubens op een biljarttafel

65

Raoul De Keyser. Nieuwe aardappelen, nieuwe flarden

75

Raoul De Keyser. Ik ben een maker, ik wil het zien en afsluiten

83

Luc Tuymans. De volmaakte verdwijning

87

Marlene Dumas. Over glazen tranen en grondig vergaan

91

Robert Devriendt. Over de dingen en het drama

93

Reniere & Depla. Lichtindrukken, verrijkt, doorkruist en omzwachteld

97

Kati Heck. Over echte dingen, gisteren of eergisteren gezien

101

Kati Heck. Over ensceneringen, verkleedpartijen en opa-achtige figuren

107

Kati Heck. Als de fladderende anus begraaft de strijdende klassen
9

Beeldhouwers

Anderen

129
Tamara Van San. Zwervende fanfares
		
141
Nick Ervinck. Slanke harnassen, afwezige volumes en onzegbare ruimte

271

Johan De Wilde. Tot nu is alles in orde

275

Brief aan Johan De Wilde

149

Nick Ervinck. Tussen bric-à-brac en virtuele perfectie

285

Loek Grootjans. Sores, stof en troep

159

Peter Buggenhout. Een brok werkelijkheid

299

Ann Veronica Janssens. In het teken van het maanlicht

163

Mike Kelley. Educational Complex Onwards

303

Ann Veronica Janssens. Een vademecum

169

Maarten Vanden Eynde. Aan de wieg van de geschiedenis, elke dag

311

Mekhitar Garabedian. Pararan (Dictionary)

175

Freek Wambacq. Een piepschuimen zwerver

315

Alexandra Dementieva. Over waarheid en herkenbare toonhoogtes

179

Paul Casaer. Kermis der ijdelheden

321

Bart Lodewijks. Weerloos

185

Leon Vranken. Per angusta ad augusta!

323

Frank Maes. Beyond the Picturesque

189

Jan De Cock. Een tentoonstelling die zich traag geeft

329

Elly Strik. Over raaf worden en donkere suikerbroden

197

Bernd Lohaus. Besliste incisies

343

Rinus Van de Velde. Van de nacht gesproken en de tekenkunst

199

Michel François. Grenzen, flinterdun, maar niet te slechten

349

Dennis Tyfus. Bompa Dichtzak blootgelegd met blikopener

207

Berlinde De Bruyckere. Over sokkels voor de nacht

353

Lieven Segers. Goed werk

221

Berlinde De Bruyckere. Over twijfel en openheid

355

Vaast Colson. De verborgen kant van Chouchou Colson

231

Berlinde De Bruyckere. De broze, goddelijke jongen zelf

361

Vaast Colson en Dennis Tyfus. Als kleurrijk en gonzend afval

367

Dennis Tyfus. Brief over zijn uitgaven en concerten

Filmmakers

369

gerlach en koop. Het slecht passende spiegelbeeld

239

Guy Ben-Ner. Wild Boy in Antwerpen

377

Ermias Kifleyesus. Geweren van kaneel

245

Marie-Françoise Plissart. Uit de afstand het lichaam

381

Koen Deprez. Agatha Christie in Oudenaarde

251

Sara Vanagt. Naar nieuwe talen

389

Elisabeth Ida. Thuiskomst, genade en verzet

257

Koen Theys. Napoleon Forever

398

Over de auteur

265

David Claerbout. De grot van Plato in modernistisch tenue

400

Toelichting en colofon

10

11

Voorwoord bij de tweede druk
Ik heb dit boek in de eerste plaats gemaakt voor studenten en jonge
kunstenaars die door hun opleiding of lectuur in de waan verkeren dat
ze hun werk moeten begrijpen vooraleer ze het maken. Dat is onzin.
Waarom? Omdat het maken van kunst een vorm van handelend denken
is, waarbij je op zoek gaat naar nieuwe vormen om jezelf een plaats te
geven in de wereld. Die nieuwe vormen kunnen niet vooraf bedacht
worden. Ze komen voort uit het doen. Honderden voorbeelden kan
ik daarvan geven, maar vandaag zal ik mij beperken tot een weinig
verdachte bron: de zeer diep denkende kunstenaar Mike Kelley, die
in 1996, in een interview met John Miller, verklaart dat hij in het begin
van zijn kunstenaarsschap altijd ontkende dat hij eigen overtuigingen
had, tot hij bij het maken van Plato’s Cave, Rothko’s Chapel, Lincoln’s
Profile ging beseffen dat bepaalde thema’s altijd weer terugkwamen in
zijn werk. ‘Er is een ur-groep van informatie die ik onderdrukte, en ik
speelde met al die rationaliteit-systemen, ontkennend dat er wezenlijke
belangen waren die mijn werk voortdreven.’ Als zelfs slimme mensen
als Mike Kelley werk maken dat ergens over gaat zonder dat ze het in
de gaten hebben, hoe zouden meer intuïtieve mensen, zolang ze eerlijk
blijven, dan werk kunnen maken dat nergens over gaat? Volgens mij
is dat niet mogelijk. Elke handeling vertelt ons iets. Elke handeling en
elk verzuim. Ziedaar de centrale gedachte van dit boek.
En dan wil ik nu iets vertellen over twee verschillende betekenissen
van het woord ‘vorm’.
Dit boek is vooral gewijd aan de specifieke vormen, structuren,
texturen of facturen van kunstwerken. De ontwikkeling van de
kunst in het algemeen of van een specifiek oeuvre in het bijzonder
wordt benaderd als een struikelend, in de materie verstrikt zoeken
naar nieuwe manieren om een bepaalde materie, ruimte, klank, kleur,
handeling of lichtinval in een bepaald ritme te dwingen of te lokken
en zo een nieuwe gestalte, een nieuw raster of een nieuwe toon toe te
voegen aan de wereld.
Het woord ‘vorm’, zoals het wordt gebruikt in de titel van het boek,
verwijst dus naar het concrete, naar het voorwerp zelf, naar het zicht
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bare, tastbare lichaam van het kunstwerk dat er, door een reeks
over
een
komsten en verschillen met andere voorwerpen, in slaagt
gedachten, gevoelens, beelden of verhalen in ons op te roepen.
Achter dit gebruik van het woord ‘vorm’ gaat echter altijd een andere,
bredere betekenis schuil, die we niet mogen vergeten, omdat ze de
achtergrond vormt waartegen het boeiende drama van het concrete
zich afspeelt. In die betekenis verwijst het woord ‘vorm’ naar alle
vereenvoudigende, repetitieve en gemakkelijk herkenbare gestalten
waarmee wij onze visuele, sociale en andere ervaring vereenvoudigen,
onthouden, reproducereen en trachten door te geven aan anderen.
Zonder deze vormen kunnen er geen kennis, geen geheugen, geen
geschiedenis, geen denken, geen omgangsvormen en geen kunst
bestaan. De Vorm is de voorwaarde voor al het menselijke. De Vorm
is onmisbaar. Ze openbaart zich in onze gewoonten, in de traditie, in
het ritueel.
Helaas is de Vorm niet alleen de voorwaarde voor het menselijke,
ze vormt er ook de beperking van. Rituelen en gewoonten helpen
ons door het afschrikwekkende gelaat van een afgrondelijke wereld
voor ons verborgen te houden, maar tegelijk verhinderen ze ons de
wonderen en mogelijkheden van de wereld op een frisse, onbevangen
manier te zien. Daarom zullen er altijd moedige enkelingen zijn die
aan de Vorm tornen. Ze trekken Haar in twijfel. Ze brengen Haar
aan het wankelen. Op die manier trachten ze de grenzen van de waar
neembare en maakbare werkelijkheid te verleggen. Ze maken dingen
op een nieuwe manier voelbaar of zichtbaar. Hier, op de grens van de
zichtbare, voelbare werkelijkheid, vinden we de wetenschap, de kunst
en de spirituele verkenning van steeds meer mogelijkheden van de
werkelijkheid.

opvoeren in een toneelstuk om de waarheid over de moord op zijn
vader te achterhalen of door Cervantes’ beslissing Don Quijote in het
tweede deel van de roman mensen te laten ontmoeten die het eerste
deel al hebben gelezen en die met de held discussiëren over de ware
toedracht van de daarin vermelde gebeurtenissen, als verdubbeling
van Quijote’s eeuwige dispuut met zijn pragmatische voetknecht.
Onze wereld is groter geworden door de simultane vertellingen van
Virginia Woolf, door Proust’s schildering van het verborgen leven
van Charlus of door Reve’s versmelting van de herenliefde met de
liefde Gods. Onze wereld is ook breder geworden door de etsen van
Goya, de erotische tekeningen van Klimt, de aquarellen van Morandi,
de Liebestod van Wagner, de gedichten van Baudelaire, de brieven
van Flaubert, het pianospel van Thelonious Monk, Shei Shonagons
opmerking over de kamferboom, en honderdduizenden andere
dingen, die concreet zijn, voelbaar, zichtbaar en hoorbaar, terwijl ze
miljoenen onzichtbare beelden, gedachten, gevoelens en verhalen in
ons oproepen.

Het wonderlijke van de kunst, en daarover gaat dit boek, is dat ze de
grenzen van de Vorm niet verlegt door het formuleren van verheven
gedachten, maar door te broddelen met kleine, concrete, meetbare,
kneedbare, wendbare, in stukjes te knippen en aaneen te plakken
brokstukjes van de werkelijkheid. De wereld waarin wij leven is groter
geworden door Shakespeare’s beslissing Hamlet een toneelstuk te laten

Tot slot nog iets over het taboe van het concrete kunstwerk. Waarom
zou er zo weinig over geschreven worden? Ten eerste omdat de
meeste theoretici bang zijn voor intimiteit. Daarom lezen ze liever
boeken, spreken ze niet graag met kunstenaars en kijken ze niet graag
van dichtbij naar echte kunstwerken. Ten tweede omdat kunstenaars
bang zijn dat hun werk niets anders dan een beetje materie zal blijken
te zijn. Uiteindelijk hebben ze liever dat er onzin over wordt verkocht,
dan dat het van dichtbij wordt bekeken. Soms lijk je immers te kunnen
vaststellen dat er alléén maar vorm is, alléén maar materie en niks
anders. Het lijkt dan alsof het kunstwerk en zijn magie verdwijnen.
De wanhoop over deze mogelijkheid wordt verwoord door Gerard
Reve in een brief aan Josine M., geschreven op 6 augustus 1968:
‘Ik kan geen robotachtige mensen meer verdragen, die niets op een
andere wijze dan letterlijk kunnen opvatten. Er gaat iets verstikkends
van die mensen uit, dat mij het zweet doet uitbreken. Alles wordt
gerelativeerd tot iets concreets, & niets betekent meer dan wat het
onmiddellijk tastbaar toont. () Een paar dagen geleden reden we in
de buurt van Ferwoude langs een boerderij. In het vers gemaaide gras
van de bleek lag, als een kleine sphinx, een lapjeskat. Het licht op het
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verse, al welkende, gemaaide & op het groene nog overgebleven gras,
was overweldigend. Als ik schilder was, zou ik weken lang proberen
iets ervan vast te leggen.’
Een welwillende appreciatie van het concrete impliceert echter niet
noodzakelijk een blindheid voor de beelden, stemmingen, gedachten
en verhalen die dingen bij ons kunnen oproepen.
Nergens is het mijn bedoeling de beschreven werken te reduceren
tot hun concrete vorm. Maar nergens wens ik te vergeten dat we
uiteindelijk alleen die vorm kunnen waarnemen. De hierboven
aangehaalde woorden van Reve zijn des te sprekender, omdat hij
meteen aan de hand van een concreet voorbeeld tracht op te roepen
waar het om gaat. Laten we, voor dit boek van start gaat, nog even
verwijlen bij dat bijzondere stukje platteland, en kijken wat Victor
Sjklovski en Francis Bacon erover te vertellen hebben.
‘Voor een beeldend kunstenaar,’ schrijft Sjklovski, ‘vormt de buiten
wereld niet de inhoud van een schilderij, maar materiaal ervoor. De
beroemde renaissanceschilder Giotto zegt: Een schilderij is in de eer
ste plaats een samenstel van kleurrijke vlakken. () Soerikov, een rea
listisch schilder, vertelt dat het idee voor zijn beroemde schilderij
Bojarenvrouw Morozova bij hem opkwam toen hij een kauwtje in de
sneeuw zag zitten. Voor hem is dit schilderij voornamelijk zwart op
wit.’
‘Een van mijn schilderijen uit 1946, het werk dat doet denken aan een
slagerij,’ vertelt Bacon aan David Sylvester, ‘kwam voort uit een poging
een vogel te schilderen die op een veld landde. Plotseling suggereerden
de lijnen die ik had getekend iets dat helemaal verschillend was, en
uit die suggestie is het schilderij voortgekomen. Het was niet mijn
bedoeling dat schilderij te maken; ik had er nooit zo over gedacht.
Het vloeide voort een voortgaande reeks ontsporingen die zich
opstapelden.’
Zo gaat dat dus. En daarover heb ik gesproken met de kunstenaars die
aan bod komen in dit boek.
22 juni 2010
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Zwangere woorden, gemaakt van verf
Gesprek met Jan Van Imschoot
Momenteel zijn er in een Brusselse galerie 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’. Tuy
mans doet dat ook. Swennen houdt niet van het woord ‘beeld’, omdat
het lijkt te wijzen op een instemming met de akelige gewoonte schilde
rijen 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 zwen
kende 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 ver
warmingselement 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 verti
cale kleurvlakken die op een massieve manier voor een bijna transpa
rante, groene achtergrond zweven. Net zoals in het schilderij met de uit
gedroogde 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 schil
deren.

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

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 om
wille 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 onge
bruikelijk 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 beel
den 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, ge
klonterde of vezelachtige materie bestaan als verzaagde, dode bomen.
Vandaag lijkt er opnieuw iets nieuws gebeurd te zijn in deze schilde
rijen. Soms wordt een planken vloer vlak geschilderd, maar krijgt de
zwarte achtergrond reliëf. De structuur van het schilderij lijkt ongehoor
zaam 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 scène
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uit een rape-hotel wordt afgebeeld. (Afbeelding op pagina 115.) 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 voorvade
ren.’ 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 de
tails, 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 die sensatie zit niet alleen in de expressionistische toets. Bij virtuoze schilders als Bacon is de toets 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 ge
volg is niet dat de ruimte menselijker wordt, maar dat de mensen voor
werpen 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 instru
ment 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 plan
ken 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 an
der 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 versus 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.
22 december 2008

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.
Met warme groeten,

Jan
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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 schil
derijen 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 wil
len 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 ge
voel 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-be32

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 schil
derij 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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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
Joris Ghekiere, Zonder titel, 145 x 115 cm, 2010.
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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 bo
vendien op een volstrekt persoonlijke manier vervaardigd zijn. Bernard
Frize doet ook zo’n dingen, maar helemaal anders natuurlijk. Alle schil
ders 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 na
dat 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 ver
moed 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 onzeker38

39

Hinkelen in een woud van onbestaande kleuren
Gesprek met Mil Ceulemans
Ik bezoek beide ateliers van Mil Ceulemans. Het eerste bevindt zich in
Borgerhout, het tweede maakt deel uit van de Haagse Vrije Academie.
In het Antwerpse atelier zijn noodzakelijke renovatiewerken hal
verwege gestaakt. De schilder is iemand die niet maalt om de in
terieurvormgeving van zijn atelier, dat zie je. De ruimte staat stampvol
schilderijen. Overal vind je schuin tegen de muur en tegen elkaar
leunende, opgehangen en opgestapelde schilderijen. In het midden
van een ruimte staat een kleerkast zonder deuren dwars in de ruimte.
Bovenop de kast rusten dertig maagdelijke, vierkante doeken. Het is
duidelijk dat Ceulemans onafgebroken werkt. Hij heeft een ranke,
rijzige gestalte en een levendige blik die een nieuwsgierige, verrukte
en tegelijk voorzichtige indruk maakt. Hij leest literatuur en filosofie
en houdt van films. Hij kent mijn oude held Fassbinder! Dat is
uitzonderlijk voor iemand die vijf was toen de cineast stierf. ‘Via
François Ozon’s film Gouttes d’eau sur pierres brûlantes’, die mij erg
pakte,’ schreef hij mij, ‘ben ik bij Fassbinder terechtgekomen, die het
oorspronkelijke toneelstuk blijkbaar had geschreven toen hij pas 17
was. Overweldigend. Ik heb ooit in één week vier films van Fassbinder
gezien. Nadien was ik natuurlijk weken van slag.’
Ceulemans is belezen, maar hij maakt geen schilderijen die ideeën
vertalen. Het zijn échte schilderijen, die nadenken over schilderen,
op de tegelijk ernstige en grappige manier die alle kunst eigen is.
(Er is geen tegenstelling tussen spel en ernst, alleen tussen spel en
werkelijkheid, zoals Freud schreef. Alleen het ernstig genomen spel
kan leiden tot nieuwe vormen die ons voor een tijdje greep geven op
de werkelijkheid.)
Hoe zou je het werk van Ceulemans kunnen karakteriseren? Wat
is er specifiek aan? De schilderijen zijn grappig eenvoudig, omdat
je meteen ongewone, geïsoleerde, gewild onhandige of juist heel
virtuoze toetsen, ingrepen of toevoegingen herkent, die door hun
onderlinge verhouding en door hun relatie met de ondergrond of
met een figuratief element een eigen picturale ruimte oproepen. De
schilderijen zijn complex, omdat je in vrijwel elk werk tot vijf, tot zeven
Mil Ceulemans, ‘Gambler’s Fallacy’. Olie op doek, 130 x 100 cm, 2009.
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of tot zeventien kan tellen. De schilder Walter Swennen vertelde mij
dat je in een goed schilderij altijd tot drie kan tellen. Dat is zeker waar
voor heel veel schilderijen. Vanuit dit gezichtspunt bekeken, zien de
werken van Ceulemans er op het eerste gezicht uit als werken van
een schilder ‘die niet kan stoppen’. Het lijkt alsof hij meer elementen
toevoegt dan nodig is om tot een geslaagde picturale ruimte te komen.
Maar ook al is de resulterende picturale ruimte complex, ze blijft toch
transparant en luchtig. De schilderijen zijn niet ‘toe geschilderd’. Ze
spelen zich af in een soort van gestapelde ruimte, die je zou kunnen
omschrijven als een visueel klimrek voor gevorderden.
Een tweede opvallend kenmerk van deze schilderijen is het
kleurgebruik. Kijkend en tobbend, herinnerde ik me plotseling een
opmerking van de schilder Johan De Wilde, die mij schreef dat hij
graag een onbestaande kleur zou uitvinden. Ik denk dat hij daarmee
een kleur bedoelt die geen betekenissen of connotaties oproept. Een
kleur zonder naam, die ons aan niets anders doet denken dan aan
zichzelf. Johan De Wilde zou de schilderijen van Ceulemans wel
bijzonder vinden, bedacht ik, want de kleuren die deze kunstenaar
gebruikt doen vaak echt aan niks denken: ze beletten dat je gedachten
afdwalen naar dingen die je al kent, waardoor de eigenlijke kleur of
het eigenlijke schilderij onzichtbaar zouden worden. Ik deelde mijn
gedachte met Ceulemans. ‘Dat kan geen toeval zijn,’ antwoordde hij.
‘Johan De Wilde heeft pas een schilderij van mij gekocht.’

Ceulemans: Het voordeel van fluokleuren is dat de kijker begrijpt dat
het schilderij niet realistisch wil zijn. Ik hou er ook van fluokleuren
te laten vibreren met non-fluokleuren, waardoor ze van karakter
veranderen. Hier is het resultaat een soort Rothko on acid… Het werk
van de schilder Pierre Soulages, waarin een gelijkwaardigheid van
licht en donker voorkomt, heeft mij geholpen bij het maken en het
beoordelen van het bijna witte hooglicht in dat fluovlak, dat plots toch
donkerder uitvalt dan het fluovlak zelf. Bij Soulages overheerst het
zwart, maar toch is het wit van de ondergrond evenwaardig en af en
toe zelfs noodzakelijk. Een traditioneel of academisch schilder brengt
de hooglichten aan op het eind. Het zijn geen restanten van een vorige
laag die nog hier en daar doorbreekt, maar bewust geplaatste toetsen
om bepaalde plekken te laten oplichten. Het is leuk voor mij om zulke
zaken om te draaien. Het idee alleen al van ‘negatieve hooglichten’,
zoals jij ze noemt, vind ik geestig en inspirerend.

- Je schilderijen roepen een picturale ruimte op aan de hand van vlakken,
strepen en morsige toetsen, heel zelden door een figuratief element. Je
zoektocht lijkt op die van Serge El Moussawi, die met gelijksoortige
bibberende streepjes een illusie van ruimte probeert op te roepen. Ik
denk ook aan de hooglichten die Joris Ghekiere aanbrengt met een
penseel dat hij aan een boor bevestigt.

Ceulemans: Ik wilde het beeld van een grasveld oproepen, maar dat is
niet gelukt. Het is uiteindelijk een rietveld geworden.

Ceulemans: Ja, ik ken die hooglichten. Ik vind ze heel bijzonder.
- Hier heb je, op de plaats waar normaal een hooglicht moet komen,
een beige vlek aangebracht. De achtergrond is fluo-vermiljoen. Grappig.
Het hooglicht is donkerder dan de achtergrond: een soort van negatief
hooglicht.
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- Je maakt grappige vlekken.
Ceulemans: Soms werk ik tien minuten aan zo’n vlekje. Ik blijf dan
frotteren, ik probeer het in het doek te wrijven, waardoor de randjes
wollig worden en een surplus krijgen.
- Hier roep je het beeld op van een rietveld op door middel van een
zwerm hakkende toetsen in drie verschillende kleuren.

- Een illusionistisch effect dat aan de impressionisten of aan Van Gogh
doet denken. Tegelijk staan de toetsen zo ver uit elkaar dat ze van
dichtbij gezien in een leegte lijken te zweven. Daardoor lijkt het alsof ze
gemaakt zijn om een donkere leegte op te roepen. De toevoeging van de
witte toetsen, die tintelen voor de bruine achtergrond, brengt schijnbaar
diepte in je doek.
Ceulemans: Die toetsen dienen ook als contrast met de bijna
mechanisch doodgeschilderde vlakken die op de bovenste helft van
het schilderij het beeld van een gebouw oproepen. Het is een goed
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voorbeeld van een contrast dat je niet vooraf kan bedenken. Als ik
vooraf iets probeer te bedenken, mislukt het schilderij. Ik kijk naar
een gedane geste en ik probeer die te counteren.

- Ik heb de indruk dat je je schilderijen soms neerlegt om te schilderen.
Anders zouden er veel meer druipende partijen op te zien zijn. (Omdat
je zo vloeibaar schildert.)

- Het resultaat is vaak een holle stapeling van minieme gestes, bijvoorbeeld
een uitgespaarde kleurstreep die een architecturaal element suggereert.

Ceulemans: Dat klopt. Ik schilder vaak op liggende doeken. Liggende
doeken bieden een ander overzicht. Je verhoudt je anders tot het
schilderij. Soms kom je daardoor wel voor verrassingen te staan als je
het doek ophangt, maar die spanning hoort erbij.

Ceulemans: Ik hou van de color field painting, maar dat is niet waar
ik nu naartoe wil. Ik probeer een ruimte op te roepen die heel vlak
is opgevat en waarbij je als kijker verschillende standpunten kan
innemen.
- Hoe begin je aan een schilderij? Gebruik je gesso?
Ceulemans: Ik breng graag een basisgegeven aan om op te reageren.
Vaak is dat met inkt gemengde acryl of in de massa gekleurde gesso,
wat meestal een soort van pastelkleur oplevert. Hoe verschillender
de fond qua kleur en textuur, hoe beter. Verschillende formaten en
spanramen van verschillende dikte kunnen mij ook makkelijker op
gang trekken. Acryl gemengd met Oost-Indische inkt of airbrush-inkt
levert heel lopende, maar super hoog gepigmenteerde verf op waar ik
heel graag mee werk. Het pigment in die inkt is veel fijner opgelost
dan je het zelf zou kunnen stampen of mengen. Helaas verkoopt mijn
leverancier nu alleen nog kleine flesjes. Ik meng die inkten soms met
acryl om ze een massa te geven, zodat er weer andere toetsen mogelijk
worden en ik ook nat in nat kan werken.
- In dit schilderij heb je wel een witte ondergrond gebruikt.
Ceulemans: Ja, maar ik heb er wel maanden over gedaan. Het wit
zorgt voor een soort van frisheid.
- Hoe heb je deze veeg gemaakt?
Ceulemans: Voor dat soort veeg ga ik 500 keer heen en weer met een
vrij harde, varkensharen borstel. Vaak zit er een dégradé in, die ik
schilder met een zachter, synthetisch penseel. Het zijn pogingen te
schilderen zoals iemand die niet kan schilderen.
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- Hier gebruik je een vleeskleur voor een abstracte partij.
Ceulemans: Ik denk niet dat ik vleeskleur zou gebruiken om
afbeeldingen van mensen te schilderen, maar voor een achtergrond is
het heel geschikt.
- Waarom werk je vaak met onbestemde kleuren, met kleuren die geen
associaties oproepen?
Ceulemans: Ik wil geen puur werk maken. Ik hou niet van pure ideeën
en ook niet van pure uitvoeringen. Mijn werk tracht commentaar te
leveren op het werk zelf. Het komt dan misschien over als te dubbel
of te compleet, maar ik vind die ambiguïteit noodzakelijk. De wereld
doet zich zo aan mij voor en zo zoek ik haar: het te volle is gewild.
- Hoe zou je deze kleur omschrijven?
Ceulemans: Het is oker met een puntje blauwe inkt onder gemengd,
waardoor de oker vergroent, verblauwt. Maar eigenlijk is een kleur op
zich moeilijk te bepalen. Dit vlak is bijvoorbeeld heel opaak geschilderd,
veel meer dekkend dan de andere vlakken. De kleur lijkt er anders
door te worden. Bovendien wordt een kleur altijd beïnvloed door de
omliggende kleuren en de manier waarop ze zijn aangebracht.
- Je schilderijen bevatten vaak accenten of zelfs zwaartepunten die zich
aan de rand bevinden.
Ceulemans: Ga je tot tegen de rand, stop je er vlak voor of ga je erover?
Ik wil die keuzes voelbaar maken, niet omwille van de compositie op
zich, maar als vorm voor een zichtbaar denken over het schilderen.
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- Ik hou van de schijnbare restanten van een onderste laag, aan de
randen van je schilderijen. Op het eerste gezicht lijken ze het gevolg
van slordigheid, maar dan zie je dat ze nadien zijn aangebracht, op een
grappig aandoende, stroeve manier.
Ceulemans: Mensen kijken eerst naar silhouetten en contouren en dan
naar de invulling van een vorm. Ze stappen via de rand in het schilderij.
Daarom is het prettig aan de rand iets te laten trillen, ontploffen of
barsten.

schilderij dat je hier ziet, heb ik voltooid met een kalligrafisch element.
Meestal lukt zoiets niet, omdat het hele schilderij dan rond zo’n geste
begint te draaien. Maar hier is het in verhouding. Vaak gaat het om
een zoektocht naar evenwicht: hoe kan je heel duidelijk een lijn op een
doek zetten en die lijn toch nog iets laten suggereren?
- Door de lijn aan één kant scherp te maken en aan de andere kant
rafelig te laten?
Ceulemans: Bijvoorbeeld.

- Het zijn elementen die lijken te fungeren als een soort van valse
aanknopingspunten voor een eerste, oppervlakkige lectuur van het
schilderij.
Ceulemans: De ontstaansgeschiedenis van een schilderij maakt deel
uit van de totale opmaak ervan. Het is een eigenschap zoals kleur of
vorm. Zo kwam ik op het idee de gestalte van een schilderij ook te
beïnvloeden door het een valse geschiedenis te geven. Ik doe dat onder
meer door aan de zijkant van sommige schilderijen een dikke laag verf
aan te brengen die de indruk creëert dat er heel wat voorbereidende
lagen schuilgaan onder het oppervlak.
- In dit schilderij heb je een roze partij overschilderd met een ander
roze.
Ceulemans: Het schilderij was al af toen de kat erover wandelde. Het
stond vol pootjes. Ineens was het schilderij dood. Ze was er niet op een
gelukkige manier over gelopen. Na een tijdje heb ik besloten mij over
die tegenslag heen te zetten en heb ik de roze partij op een zichtbare
manier gecorrigeerd. Slordig weggemoffeld.
Dé hoofdvraag die ik mezelf stel is: wat is het meest onwaarschijnlijke
dat ik nu op dit doek kan doen zonder mij te verliezen in gimmicks?
Want ik kan het doek natuurlijk ook in stukken snijden, maar dat
interesseert mij niet. Hoe kan je van een schilderij een meta-schilderij
maken? Daar gaat het om. In een louter figuratief schilderij heeft de
kijker geen functie meer. Maar op basis van welke motieven maak
je een abstract schilderij? Je ziet dat het nog iets nodig heeft, maar
wat? Soms voel je pure wanhoop, omdat je geen oplossing ziet. Het
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- Hier gebruik je het silhouet van een auto als figuratief uitgangspunt.
Ceulemans: Ik heb een jaar productontwikkeling gestudeerd. Het
is een producttekening. Het prototype als abstracte materie. Hier
ontstaat de abstractie door het naast elkaar plaatsen van lijnen. De
lijnen suggereren een onrealistische ruimte. De eerste keer dat ik dit
doorhad was in 2008.
- Je hebt de neiging het avontuur van elk schilderij zo volledig mogelijk
te benutten.
Ceulemans: Hoe volledig wil je zijn in één schilderij? Dat is een van
de hoofdvragen. Pas sinds februari van dit jaar begrijp ik hoe dit kan
marcheren; begrijp ik dat niet alles in één werk moet zitten. Dat mijn
schilderijen samen een verhaal vertellen.
- Zou je een schilder willen noemen van wiens werk je houdt?
Ceulemans: Toevallig heb je zijn naam al genoemd. Ik hou van het werk
van Joris Ghekiere als er geen frontale figuren op staan. Abstractie en
figuratie krijgen in zijn werk een gelijkwaardigheid waarin ik mij kan
vinden. Zijn zoektocht naar vreemde schilderkunstige oplossingen
is inspirerend. Soms wordt zo’n zoektocht aandoenlijk, maar het
blijft noodzakelijk… Een schilder die belangrijk is geweest voor mij,
is Philip Guston. Hij is begonnen als cartoonist. Daarna heeft hij
abstracte schilderijen gemaakt en nog later zijn er opnieuw figuratieve
elementen te voorschijn gekomen in zijn werk. Langzaam zijn er weer
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lijnen te voorschijn gekomen en zijn de vormen harder en harder
geworden… Schilders die hun hele leven hetzelfde doen, kunnen mij
niet echt bekoren…
Ik ben opgeleid als illustrator en heb in die hoedanigheid gewerkt
voor twee bekende weekbladen. Maar ik ben ermee gestopt… De
daarop volgende jaren heb ik vooral gelezen: Nietzsche, Montaigne,
Bataille, Derrida, Deleuze, Heidegger, Adorno, Horkheimer, Peter
Sloterdijk en Guy Debord die, meer dan een filosofie, een levenshouding
te bieden had. Ik woonde in Gent vlak bij de bibliotheek. Ik ben blij
dat ik toen zoveel heb gelezen, want nu gaat dat niet meer. Ik kan niet
lezen en schilderen tegelijk.
- Heb je ook romans gelezen?
Ceulemans: De steen en het oorkussen, de enige roman van Christian
Dotremont, vond ik heel mooi… Leven als ambacht van Cesare Pavese,
Bekentenissen van een gemaskerde van Mishima, Thomas Bernhard…
Het dertigste jaar van Ingeborg Bachmann, op een gegeven ogenblik
de vriendin van Paul Celan, is mij ook altijd bijgebleven. Ook het
Japanse boek The Woman in the Dunes vond ik prachtig: een paar
figuren en verder enkel zand in al zijn gedaantes. Het woestijnzand
wordt in die roman een echt personage, veel meer dan een decor.
Sterk…
- Een beetje zoals een vleeskleurig achtergrond in een van jouw schilde
rijen?
Ceulemans: Zoiets ja. Een onverwachte, maar beklijvende omkering.
Een dubbelzinnige wereld om in rond te wandelen.
31 december 2009
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Grappige sporen
Over het werk van Michiel Ceulers
Momenteel kan u bij Croxhapox in Gent terecht voor een mooie tentoonstelling met werk van Michiel Ceulers. Het eerste schilderij dat ik
van deze schilder in het echt zag, bevond zich in het atelier van Walter
Swennen, die het had gekocht. ‘Wat vind je hiervan?’ vroeg hij. Het
was een prachtig geel schilderijtje, met mooie sporen die ontstonden
door afdrukken achter te laten. Ik zag waarom Swennen van het werkje hield. Zelf bracht hij vroeger figuren aan op zijn schilderijen door
ze eerst op een plastic zeil te schilderen en dan af te drukken op het
doek. En in dit werkje waren voor- en achtergrond op een lichtvoetige
manier door elkaar geschud, zoals in Swennens werk, maar dan met
minieme, grappige spoortjes die eerder doen denken aan het werk van
Raoul De Keyser.
Het eerste schilderijtje van de tentoonstelling is geschilderd op een
vierkant stuk dunne multiplex. Drie half ontblote koppen van schroeven die dwars door het schilderijtje gaan, verbinden het plankje met
twee onderliggende blokjes van multiplex, waardoor het werkje voor
de muur gaat zweven. Op de schijnbaar zwarte, met wit besproeide
ondergrond zijn twee vlakken pasteuze roze verf gesmeerd met zichtbare, grove verfstreken. In het linkervlak zien we in deze smurrie vijf
accidentjes, slippartijtjes. Bovenop het rechtervlak werd één dikke
stip donkerder rood aangebracht. Op de rand ervan bevindt zich een
ogenschijnlijk beduimelde partij.
Laten we kijken naar een schilderijtje dat hierop lijkt, maar toch
verschillend is. Aan de rand herkennen we een rode ondergrond, die
overgeschilderd werd met zwart. Linksonder werd hier een roze vlak
op aangebracht. Vervolgens werd daar met een penseel verf uit geput
om kringelingen over de rest van het doek te verspreiden.
Het derde werkje dat ik wil beschrijven is geel. In het midden schemert een breed kruis door (twee diagonalen die de hoeken niet bereiken). Matte roze druppels lijken daar bovenop te liggen, maar waarschijnlijk liggen ze onderaan en worden ze overdekt met de resten
van een weggetrokken laag lakverf. Aan de rand vinden we bovenop
geschilderde smurrie. Links vinden we een zwarte vingerafdruk.
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Tot slot staan we voor een groot verticaal schilderij dat vrijwel geheel geel is. Hier en daar schemert zwart door of werden kleine zwarte
toetsen bovenop aangebracht. Linksboven, lijken zwarte sporen op
minieme bergketentjes.
- Hoe heb je deze zwarte bergketenachtige spoortjes gemaakt? Het lijkt
alsof je iets hebt losgetrokken, maar de vormen van de sporen zijn zo
organisch, dat ik het niet begrijp. Het lijken wel zweepslagen.
Michiel Ceulers: Oorspronkelijk was dit doek een afdruk van het grote,
grijze schilderij dat er tegenover hangt. Ik heb dat schilderij afgedrukt
op een blanco doek dat even groot was. De sporen die ik niet interessant vond heb ik verwijderd. Daarna heb ik het doek overspoten met
gele verf. Nat op nat. Die spuitverf is veel dunner en druipt van de
sporen. De oorspronkelijke sporen heb ik bewaard omwille van de organische vorm die je beschrijft. Ze deden denken aan houtnerven. Ik
heb er ook nog sporen aan toegevoegd door het doek opnieuw tegen
een stabiele ondergrond te drukken. Ik doe dat tegen de muur van
mijn atelier, die ik met katoen heb bespannen. Op de plekken waar je
hard drukt komt de ondergrond weer naar buiten gulpen. Je ziet ook
nog van die lichte krassen of arceringen, die vond ik niet boeiend en
heb ik verschillende keren overspoten om ze te bedekken.
- De legende zegt dat je schilderijen op een hoop gooit in je atelier om
onvoorspelbare effecten te krijgen.
Ceulers: Dat klopt niet. Soms stapel ik ze wel tegen elkaar, natuurlijk.
Dan kan er wel eens iets mislopen. Ik hou er wel van dat mijn schilderijen een tracé afleggen in het atelier. Dat er per ongeluk een druppel
op valt, dat er nog verf op je vingers zit als je een schilderij vastpakt.
Ik hou van het idee dat er iemand in het atelier is die mij een beetje
tegenwerkt.

Schilderen is gaten slaan
Over nieuw werk van Robert Suermondt
Ik bezoek een solotentoonstelling van de schilder Robert Suermondt
(1961). Bij het binnenkomen van de tentoonstelling stuit ik op de
projectie van een wervelende film die werd opgenomen in het atelier
van de schilder. De helft van het beeld wordt geprojecteerd op een
spiegel, waardoor een schijndiepte ontstaat die kenmerkend is voor
Suermondts werk. MIC, het meest recente schilderij, bevat zwierige,
uitgespaarde lijnen, die afkomstig zijn van dunne tape die van bij de
aanvang op het doek was aangebracht. Links zien we zo’n gedeeltelijk
beschilderd stuk tape, dat helemaal aan het eind werd toegevoegd
aan het schilderij. Suermondt schildert met olieverf en lakverf, die
vaak wordt aangebracht met spuitbussen. MIC werd voltooid door
het toevoegen van stukken karton die gebruikt werden om gedeelten
van het schilderij af te dekken tijdens het sprayen en die daarom, naast
hun oorspronkelijke bedrukking, ook een kleurstaal van het schilderij
bevatten. De kern van Suermondts geschilderde beelden bestaat uit
reproducties van geprojecteerde, zelf gemaakte collages op basis van
afbeeldingen in tijdschriften. Die beelden worden verstoord. Soms
wordt het doek stuk geknipt en op een nieuw doek gekleefd, soms
worden er vreemde verfpartijen aan toe gevoegd.
- Je gebruikt nevels om foto’s na te schilderen, maar soms ook om het
geschilderde beeld te verstoren.
Robert Suermondt: Ik ben dol op afgedrukte foto’s. Ik ben dol op
de korrel. Door het sprayen verkrijg ik een groezelige, korrelachtige
structuur die doet denken aan de korrel van foto’s.
- Je maakt een schilderij door verwarring te scheppen, door het gedeeltelijk
te vernietigen, door er tegenin te gaan.
Suermondt: Je doet het tegenovergestelde van wat je net hebt gedaan
en zo schrijdt je voort. Je probeert gaten te maken. Schilderijen zijn
pogingen gaten te maken. Tot voor kort maakte ik schilderijen die
uitsluitend gebaseerd waren op collages, maar nu probeer ik nog verder

16 maart 2010
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te gaan door het fotorealistische beeld te verstoren en naar een ander
niveau te tillen. Ik ga op zoek naar het heterogene, naar dingen die
verschillen van wat er aan het gebeuren is. Ik vind die nageschilderde
afbeeldingen verschrikkelijk. De afbeeldingen zelf, bijvoorbeeld recla
mepanelen van bij de apotheker, vind ik ongelooflijk sensueel. Niet
alleen omwille van de afgebeelde lichamen, maar ook omwille van
hun textuur. Maar als ik ze naschilder, krijg ik griezelige schilderijen.
Daarom probeer ik gaten te slaan, gedeelten te verwijderen, dingen
te laten zweven. Ik werk niet met onderwerpen, thema’s of andere
drama’s, maar met motieven: dingen die de schilder, het schilderij
en de toeschouwer in beweging brengen. Ik probeer de blik van de
toeschouwer te laten zwerven. Ik tracht je blik te vangen en leid hem
dan af. Ik maak schilderijen zonder centrum.
- Hier heb je lakverf gebruikt, die is weggesmolten over de korrelachtige
textuur van het doek zelf, als een herhaling van de korrels van de foto’s
en de textuur van de gesprayde partijen. Je doek lag op de grond?
Suermondt: Ja. Ik werk vaak door knipsels naar beneden te laten val
len. Meestal vallen ze op de juiste plek. Eén extra trap tegen het doek
volstaat.
- Hoe beslis je waar je knipt als je collages maakt?
Suermondt: Ik knip op zo’n manier dat de lijnen het beeld verlaten.
- Hier zien we een collage in een plexiglazen box. De knipsels kleven
aan de binnenkant van het plexiglas.
Suermondt: Hoe ik de knipsels ook strooide, de collage was altijd
goed. Daarom zitten ze in een doos waar je mee kan schudden. Na
het schudden kan je met deze roze muts over het plexiglas wrijven
en komen de knipsels zich aan het plexiglas hechten. Als de statische
elektriciteit verdwijnt, vallen de knipsels naar beneden en kan je
opnieuw schudden.
21 mei 2010
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Schilderijen zonder vorm
Een gesprek met Wannes Lecompte
Ik ontmoet Wannes Lecompte (1979) op een zonnige middag in mei.
De wereld ruikt lekker. De laatste flarden van de grote aswolk zijn
weggeblazen en de zon slaat helder neer op de bloeiende rododendrons en de ontluikende rozen. We klimmen naar de zolder, waar
Wannes mij voorstelt door zijn oeuvre te ‘bladeren’. Bij veel woorden
staat hij stil. Hij zoekt hun concrete betekenis en gebruikt ze op een
onverwacht letterlijke of juist overdrachtelijke manier. Hij doet hetzelfde in zijn schilderijen. Hij neemt dingen letterlijk. Hij zoekt naar
het concrete. Hij wil geen schilderijen maken, hij wil schilderen. Zijn
schilderijen zijn prachtig: boeiend en consequent.
Wannes Lecompte: Meestal begin ik aan een schilderij met een handeling die voortvloeit uit de vraag: Wie ben ik als schilder dat ik het
recht zou hebben een schilderij te beginnen? Ik bedenk van toeval
vervulde acties om te kunnen beginnen. Ik heb bijvoorbeeld lange tijd
een standpunt ingenomen. Letterlijk dan. Ik bakende in het atelier
een plek af en van daaruit probeerde ik tot een schilderij te komen,
dat vaak meters verder stond. Ik drenkte grind in verf en gooide dat
naar het doek. De vlekjes die zo ontstonden, verbond ik. Zo ontstond
het schilderij. Ik noemde dat ‘geworpen’ schilderijen. Ik heb altijd
gezocht naar nieuwe manieren om aan een doek te geraken, om het
toeval aan het werk te zetten. De laatste tijd heb ik het gevoel dat ik
vooral aan het kijken ben. Ik kijk veel langer naar mijn doek om te
zien wat er al op staat voor ik er iets aan toevoeg. Mijn doen is een
antwoord op het kijken. Ik ben ook op een minder gerichte, minder
actieve manier op zoek naar het toeval, eerder laat ik het naar mij
komen. Ik span mijn doek bijvoorbeeld niet goed op en dan begin ik
met het inschilderen van de plooien. Ik laat mij ook graag leiden door
titels en omschrijvingen zoals ‘olie op doek’, ik maak er dan ‘doek op
olie’ van: ik bevestig een penseel aan de muur en beweeg erover met
het doek. Meer en meer heb ik het gevoel dat ik geen schilder meer
ben, maar iemand die doeken maakt, die schilderijen tot stand laat
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komen. Hoe meer ik denk als schilder, hoe minder mogelijkheden.
Hoe moeilijker ik het voor mijzelf maak, hoe meer mogelijkheden er
tevoorschijn komen. Ik probeer bijvoorbeeld schilderijen te maken
zonder vorm. Een schilderij zonder vorm! Dat zou fantastisch zijn!
Dat kan niet, natuurlijk, maar ik vind het boeiend naar schijnbaar
onmogelijke oplossingen te zoeken.
Als kind besefte ik al dat een geschilderd vlak eigenlijk niet bestaat.
Ja, als je een spalterkwast zou nemen en er één keer mee over een
klein doekje zou strijken, zou je een vlak verkrijgen. Maar normaal
gezien bestaat een vlak uit talloze streken of toetsen. Elke keer als je
je penseel op het doek zet, verkrijg je echter een dikte. De dikte van
de verf heeft consequenties voor het beeld. Dat is heel bepalend, heel
dwingend. Ik probeer dat te ontdwingen. Hetzelfde geldt voor een
lijn. Een lijn is ook heel dwingend. Ze heeft altijd een begin en een
einde. En een rand. Ook de rand is dwingend. Zo ben ik mij gaan afvragen wat er zou gebeuren als ik de rand wegschilder en ben ik ertoe
gekomen alle lijnen die mijn doek uitmaken weg te schilderen.
Wegschilderen is fantastisch. Eerst zet ik een aantal lijnen, bijvoorbeeld op basis van plooien die in het doek zitten als gevolg van het
opspannen. Als je tekent, begint de tekening op het moment dat je
het blad uit het pak neemt. Je laat altijd sporen achter. In dit schilderij
zat bijvoorbeeld een weeffout die ik als uitgangspunt heb genomen.
Zodra de lijnen er zijn, schilder ik ze weg. Vroeger schilderde ik op
wit doek en deed ik het wegschilderen met witte verf. Nat in nat. Dat
wegschilderen lukt natuurlijk niet helemaal en zo ontstaat een schilderij, een schilderij met een vormeloze, nieuwe vorm. Sinds kort schilder
ik op onbehandeld doek. Ik probeer dan de kleur van het doek na te
maken en probeer met die kleur de al gezette strepen weg te schilderen. Dat levert schilderijen met andere kleuren op. Mijn palet is ook
volledig veranderd, omdat ik de kleur van dat doek moet proberen
samen te stellen. Bij mijn kleurstudies moet ik vertrekken van de kleur
van het doek zelf, omdat het ideale – maar door het nat in nat werken
onmogelijke – wegschilderen enkel zou lukken als ik de kleur van het
doek volmaakt kan imiteren. Ik schilder nat in nat omdat ik wil dat
mijn schilderijen zo plat mogelijk zijn. Hoe langer je de verf laat drogen, hoe meer dikte. Mijn schilderijen zijn nu minder fris dan vroeger,
omdat ik ook vetter moet gaan werken. Anders lukt het wegschilderen
niet. Ik werk nu met loodwit, maar ook met titaanwit. Kijk eens naar

deze pot met titaanwit, wat een prachtige verf! Het is heel gepigmenteerd, je kan er alle kleuren mee overschilderen.
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- In dit doek heb je de begin- en eindpunten van de lijnen weggeschilderd
met korte, dwarse toetsen. Swennen doet zoiets soms met een paletmes.
Paletmessen associeer je met Montmartre-kitsch, tenzij je ze gebruikt
om dingen te repareren, zoals je muren repareert.
Lecompte: Een soort van plamuren, eigenlijk? Dat wist ik niet.
- Je noemt het onbehandeld doek, maar het staat wel strak. Heb je het
doek echt niet behandeld?
Lecompte: Ik heb het behandeld met caseïne. Deze kleine werkjes
op onbehandeld doek, met weggeschilderde strepen, beginnen met
het beschilderen van de bovenzijde van het doek met olieverf die is
aangelengd met heel veel terpentijn, waardoor ik het doek op een onvrijwillige, oncontroleerbare manier bespat. Die spatten gebruik ik als
begin- en eindpunten voor de strepen, die ik nadien wegschilder.
- Je strepen zijn heel herkenbaar. Het zijn eigenlijk gammele, uiteenval
lende opeenvolgingen van onwillige toetsen. Maar als ze donkergroen
zijn, doen ze denken aan de apenverdriet-schilderijen van Raoul De
Keyser. Stoort je dat niet?
Lecompte: Neen. Ik heb gewoon heel veel met groen gewerkt, zoals
ik de laatste tijd veel gewerkt heb met wit, met geel en met de kleur
van onbehandeld doek. Ik hou wel veel van het werk van Raoul De
Keyser. De consequentie, de kracht van zijn lijn, van zijn streek! Een
streek is een omgeving, een landschap.
- Of een poets.
Lecompte: Ik heb ook geprobeerd hem te ontmoeten, maar het kon
niet. Tijdens ons laatste telefoongesprek waren zijn laatste woorden:
‘Wannes: olie op doek?’ Sinsdien blijven die woorden nazinderen en
krijgen ze steeds meer betekenis. Inderdaad, bedenk ik dan, wat ik
doe is olie op doek. Dat is wat ik doe.

- Je creëert geen picturale ruimte door achtergrond en voorgrond met
elkaar te verweven. Je schildert altijd van achter naar voor.
Lecompte: Ik probeer een antwoord te geven op het bestaan van een
lijn. Dat vind ik interessanter dan een schilderij maken. Toen ik veertien was heb ik gecorrespondeerd met Raveel. Die schreef toen: ‘Een
kunstenaar moet zich het meest behoeden voor effectbejag.’ Als je van
achter naar voor schildert en omgekeerd zoek je effecten die mij niet
boeien omdat ze automatisch tot een schilderij leiden. Ik ben meer bezig met het zetten en wegschilderen van lijnen. Met het uitvinden van
tactieken om op een onverwachte manier tot een beschilderd doek te
komen. Dit werk heet: ‘Hoe kan je rond een vierkant lopen?’ Het is
geschilderd terwijl ik rond het doek liep. Ik hoorde Walter Swennen
eens vertellen dat hij tekeningen maakt op ruitjespapier, omdat hij anders niet wist waar hij moest beginnen. Hij formuleert antwoorden op
de ruitjes. Dat doe ik met mijn lijnen en de toevalsfactoren die bepalen waar ze terechtkomen. Als je naar dit schilderij kijkt, bijvoorbeeld,
dan zie je dat het nog te bepaald is. Als je wil kan je er een dak inzien.
Dat is te bepalend. Soms geef ik abstracte schilderijen een titel, bijvoorbeeld ‘Gekleurde vogels’, zodat de toeschouwer er geen figuur in
moet zoeken en direct kan kijken naar het schilderij zelf. Dit schilderij
heet ‘Chosifier’. Een mooi woord, vind ik.
- Waar komt het reliëf vandaan in sommige schilderijen?
Lecompte: Soms verknip ik doeken. Ik verknip ze zo dat de lijnen
doorgesneden worden. Daarna laat ik ze op een ander doek vallen en
plak ik ze vast. Dan verbind ik de lijnen en schilder ik ze weg. Als je
twee punten twee keer verbindt krijg je een opening, een envelop. Die
zorgt voor de inhoud. Maar er nestelen ook mussen in het dak. Die laten allerlei vallen. En ’s zomers tuimelen er vliegen naar beneden. Toeval, dus. Je moet ruimte maken, zodat het zich met je werk kan komen
bemoeien. Er niet naar zoeken, maar het op bezoek laten komen.
21 mei 2010
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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 uit
eenlopend formaat, die met elkaar verwant zijn door hun vlakke be
handeling; de grote, scherp afgelijnde vlakken die soms eindigen in een
schijnbaar onaffe aanzet; en de vaak witte strepen en lijnen. De schilde
rijen 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 toevoe
ging 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 boom
kruinen 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 schil58
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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.
Christopher Wool: Dat klopt. Ik heb mezelf ook nog nooit onderworpen aan een formeel interview. Ik heb ook nooit over mijn werk
geschreven.
- Bestaat er een tekst of een stukje tekst over je werk dat de lezer kan
helpen ernaar te kijken?
Wool: Er bestaat geen enkele tekst die onmisbaar is.
- Als iemand benieuwd zou zijn naar datgene wat jouw werk specifiek
maakt, waarop zou je die persoon dan wijzen?
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 grijs
waarden?

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 terugbren
gen 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 wis
sen 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 uitslui
tend 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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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 te tonen…’
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 picturale 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 ‘Rea
dy’. Ze zijn grappig omdat ze iets vertellen over het maken van schilde
rijen, terwijl ze eigenlijk zouden moeten zwijgen. Ze hebben iets onge
pasts, omdat ze ondanks alles willen bestaan. Ze willen er zijn zonder
te voldoen aan de verwachtingen en geplogenheden. Het zijn ‘aardappe
len’: vormen die geen herkenbare vormen zijn… Hoe hebt u ze eigenlijk
aangebracht?
67

De Keyser: (Zwijgt.)

- (Bladerend in het woordenboek.) Het staat hier: ‘A bend, curve or
hook… Anything hooked or curved. A professional criminal…’

- Bacon zou ze gesmeten hebben.

De Keyser: (Glimlacht.)

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 ge 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.)

- Bij elke kunstenaar vraag ik mij af op welke manier zijn of haar kijk
beeld 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 schilde
rijen 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.

De Keyser: Als de tube het doek eerst raakt met haar staart en dan
kantelt, kan ze vreemd terechtkomen… Ge kunt ook een kerf als resultaat krijgen… U ziet het, we moeten altijd waakzaam blijven…

- Zonder uw werk zou ik natuurlijk niet kunnen spreken over uw visu
ele 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.

- Om gepast te reageren wanneer het schilderij zichzelf maakt.

De Keyser: U zet mij aan het denken. (Lacht.)

- Wat zijn karpersprongen?

De Keyser: Een elleboog… Ik zou nog eens in het woordenboek moeten kijken…

- Giacometti probeerde de opbollende materie te tekenen die zich be
vindt 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 war
relingen 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 buitenkwa
men 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: Als de tegenstander iets loslaat, moet ge ervoor zorgen dat
ge 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: 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 er
aan 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?
De Keyser: (Glimlacht.)
- Hoe noemt u de onbepaalde vormen in uw werk, die ons aan aardap
pelen doen denken, maar dan aardappelen die soms de vorm aannemen
van rafelige vlaggen, zoals hier bijvoorbeeld? (Untitled, 2006. Te zien in
de Zwirner-catalogus van 2006.)
De Keyser: Ik heb daar geen naam voor. Maar de vlek die u aanwijst,
is voor mij een zwierende schommel.
- Op twee schilderijen kunnen we bovenaan de rode hoekjes zien waar
mee u het formaat van het doek hebt aangegeven voor u het hebt opge
spannen.
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 ge die rode hoekjes nog kunt 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.

heb de fond van deze schilderijen zeer licht geschilderd om het lichtvoetige te benadrukken, het beweeglijke, zodat ge u afvraagt waarom
sommige vlakken geen twee meter van het doek wegvliegen. Ze hangen zeer los aan elkaar…
- Nu zegt u het zelf!
De Keyser: (Lacht.)
- 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 flar
den…
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
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Ik ben een maker,
ik wil het zien en afsluiten

Een weerbarstig gesprek met Raoul De Keyser
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.

Bij Raoul De Keyser. Op de achtergrond links de stam van de Apenverdrietboom en rechts Zonder titel (1982, Jacobs: 421)

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 over zijn
werk te vertellen valt. En wellicht, en dat is misschien de belangrijkste
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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, afbeeldingen op
p. 74 en 79), dat sinds een paar maanden in de woonkamer hangt,
hebt u mij verteld dat het al reparerend tot stand is gebracht. Overal
waar de zuigende ondergrond de kleur wegtrok, hebt u het schilderij
geretoucheerd tot de laag min of meer dekkend en stabiel bleef. Daardoor
ontstond een komische, bijna klungelige factuur.

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 apenverdriet, alsof ge erover zoudt kunnen lopen…
Het model van dit schilderij heet Tornado (1981, Jacobs: 402). Dat is
ook gerepareerd.
- Vanwaar het zuigende doek als u 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 u geïnteresseerd bent in zo’n
speculaties.
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.

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

- 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 u wilt kan ik onmiddellijk vertrekken. U mag kiezen.
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(Vanuit een ooghoek zie ik dat De Keyser’s zoon Piet, 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. U vond het fantastisch, want u 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, leken 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? (Detail op p. 73)
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 hookergroen opgezocht: het is een mengsel van Pruisisch blauw en gamboge,
een oranje-achtig geel.)
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 meneer was
content van zijn werk…
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Raoul De Keyser, Zonder titel (1982, Jacobs: 421: detail)

Om terug te keren naar het schilderij met de opslorpende onder
grond: 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 u bolletjes of kleine vlekjes plaatst op uw doeken, dan
doet u dat in een uitgespaard vlakje en laat u een dun lijntje van de
ondergrond doorschemeren rond het toegevoegde vlakje. Ik vind dat
grappig. Vindt u 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 u voor mij hebt gemaakt, staat dat het schilderij
getamponneerd is. Wat hebt u daarvoor gebruikt? Een doek, papier, een
spons?
De Keyser: Dat weet ik niet meer.
- Nu kijken we naar ‘Untitled’ (1988, Jacobs: 555), dat u in de catalogus
omschrijft als ‘Verzonken hoeklijnen in donkergroen, rechtsboven
open’.
De Keyser: Een oude voetballijn die vervaagt…
- ‘Studie voor “Kerf”’ (1989) hebt u later gemaakt. We zien een witte
horizontale streep die bovenop verschillend gekleurde vlakken werd
aangebracht. Het lijkt alsof u 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 hebt u 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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De volmaakte verdwijning

- 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 ge eerder de mensenhuid zoudt 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…
29 maart 2009

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 schilde
rijen, 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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Over glazen tranen en grondig vergaan
Gesprek met Marlene Dumas
In beide tentoonstellingszalen van Zeno X loopt deze dagen de tentoon
stelling ‘For Whom the Bell Tolls’ van Marlene Dumas (1953). 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 Berg
man. Dumas heeft de film niet gezien, maar houdt al jaren van de pla
tenhoes met de afbeelding van een huilende Ingrid Bergman. Precies
één jaar geleden verloor Marlene Dumas haar moeder. Voor deze ten
toonstelling bracht ze een thematisch coherente, maar vormelijk veelzij
dige 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.
Marlene Dumas, ‘Magnetic Fields (for Margaux Hemingway)’, 2008. Courtesy Zeno X Gallery.

- (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. En het is inderdaad de eerste keer… 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 daardoor een tweedeling. Links heb
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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, licht
blauw 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
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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 Ein
der. 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.)

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.
Robert Devriendt: Ik heb altijd dingen uit mijn omgeving geschilderd,
die ik een rol toebedeel in een ingebeeld drama dat zich rondom mij
zou afspelen. 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.

17 februari 2009

3 september 2008
90

91

Lichtindrukken verrijkt,
doorkruist en omzwachteld

Enkele woorden over een reeks schilderijen van Reniere & Depla
Op een geheime, hooggelegen plek binnen schootsafstand van
de heuvel van waarop Maarschalk Foch, bij helder weer, vanuit
zijn comfortabele hotelkamer de uitblijvende troepenbewegingen
overschouwde, wonen twee kunstenaars die onder de naam Reniere
& Depla samen beeldhouwwerken, tekeningen en schilderijen maken.
De voorbije twee jaar werkten ze aan een reeks schilderijen die ze ‘De
breekbaarheid van de schaduw’ noemen. Ik heb hen niet gevraagd
wat ze met die titel bedoelen, maar elk schilderij is natuurlijk een
voorwerp dat zijn wezenlijke textuur en zijn bestaansreden ontleent
aan het licht. Elk schilderij is daarom een schaduwspel, waarin de
broze en vlietende verschijning van de werkelijkheid op een zowel
stuntelige als wonderlijke wijze opgeroepen of nagespeeld wordt
vanuit het vermoeden dat de werkelijkheid zelf een vreemde, eigen–
zinnige filmvoorstelling is, waarbij lichtindrukken verrijkt, door
kruist, omzwachteld en verraden worden door onze manieren van
kijken, onze woorden, onze gedachten en onze bewuste en onbewuste
herinneringen. Temidden van dit klank- en lichtspel dromen wij over
echte ontmoetingen, waarbij voorwerpen, dieren, mensen, gedachten
of schilderijen zich aan elkaar en aan ons tonen en geven. In zulke
ontmoetingen lijken wij heel even te bestaan en te ontsnappen aan een
spookachtig, oppervlakkig ronddwalen.

Reniere & Depla, ‘De breekbaarheid van de schaduw nr. 5’. Acryl op paneel, 30 x 40 cm, 2009.

Elke aandachtige waarneming verplaatst zich nerveus van het ding
naar de manier waarop het licht het ding aan ons laat verschijnen
in een onbestemde gedaante. Hoe aandachtiger, hoe meer aanwezig
het ding, maar ook hoe meer aanwezig het immer wijzigende licht
dat het ding van volume, vorm en kleur laat veranderen, aanvreet,
onzeker maakt en weer laat verdwijnen. Zo komt het dat we in de
huidige schilderijen van Reniere & Depla een soort van geruststelling
of geborgenheid kunnen ervaren, maar ook vormen van onrust,
beklemming of bedreiging.
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Een van de meest frappante kenmerken van deze schilderijen is de
manier waarop het licht lijkt op te doemen uit de diepte en verweven
lijkt te zijn met het gehele oppervlak van het schilderij. De afgebeelde
voorwerpen hebben iets mistigs of onvasts, ondanks hun in de weg
staan. Vaak, immers, wordt onze kijk op de opgeroepen werkelijkheid
geblokkeerd door muren. Maar het zijn natuurlijke geen echte muren
die we hier zien. Niet alleen omdat ze geschilderd zijn, maar ook omdat
ze zich voordoen als een wijkend, poreus oppervlak dat langzaam
wordt aangetast door duizenden accidenten.
Deze schilderijen komen tot stand door het laag na laag met acrylverf
beschilderen van een relatief nieuwe vorm van geperst en gelijmd
hout, dat de neiging heeft de verflaagjes zoveel mogelijk op te zuigen.
De witte partijen worden herhaaldelijk overschilderd, zodat ze echt
uit de diepte komen. Ze worden afgewisseld met glacislaagjes die
het wit een toon geven en die aangebracht worden met dunne, bre
de verniskwasten. Overtollige partijen worden weggeveegd met een
doek. ‘Het is als een processie van Echternach,’ lachen de kunstenaars:
‘vooruit en achteruit’. Het resultaat van deze techniek is een heel
specifieke factuur, die zo zelden oneffenheden vertoont, dat één enkele
zichtbare penseelbeweging meteen iets sensueels of grappigs krijgt.
De composities van deze schilderijen bevatten vaak minstens één
schuine lijn. In het algemeen gaat het om aangesneden en vaak zelfs
‘scheef’ gekaderde beelden, die traditioneel niet afkomstig zijn uit de
schilderkunst – waar een gelijksoortig aansnijden tot de twintigste
eeuw uitzonderlijk was – maar uit de fotografie. De schilderijen zijn
inderdaad gebaseerd op foto’s, die meestal gemaakt zijn door de
kunstenaars zelf. Met plezier vertellen ze hoe ze samen op reis gaan
of gewoon rondtrekken en overal beelden ontdekken die ze willen
omzetten in schilderijen. Hoe langer ze dit doen, hoe meer beelden
in de wereld zich aan hen opdringen als mogelijke kandidaten. Hun
werk scherpt hun blik en maakt de wereld grijpbaarder, weerlozer,
poëtischer, grappiger.
Zo ordenen zij hun wereld in scheve kadreringen waarin voorwerpen
gestreeld worden door het licht. In de gesloten, aangevreten ruimtes
die worden opgeroepen door hun schilderijen, zouden toeschouwers
echter ook de wankele en onvaste wereld kunnen herkennen die ze
94

zich vaag herinneren uit hun kindertijd, toen de dingen nog geen
naam of vaste vorm hadden, of uit de wereld van hun dromen, waarin
die onvaste wereld onbelemmerd doorgaat met bestaan.
In één schilderij herkennen we een antieke, driedelige scheerspiegel.
Het meest rechtse deel wordt afgesneden door de rand van het schilderij.
Het middelste deel weerspiegelt de lucht buiten, het linkse deel heeft
op geheime wijze de kleur aangenomen van de achterliggende muur.
Intimiteit is het aanvaarden van de angst dichtbij iets of iemand te
zijn, het is het aanvaarden van de aanwezigheid. En daarom ook de
aanvaarding van het mogelijke verlies, waarzonder intimiteit onmo
gelijk is. Elke intimiteit houdt het gevaar in verwond te worden,
gekwetst, en het gevaar dat aan de ontmoeting ooit een einde komt.
Een van de mooie dingen aan deze schilderijen is dat ze vorm geven
aan de ontmoeting tussen twee kunstenaars en hun gezamenlijke
ontmoeting met voorwerpen en ruimtes die ze hebben herkend en
vastgelegd op foto’s. We komen thuis in een bezonnen neerslag van
talloze ontmoetingen, die tegelijk een herinnering oproept aan de
talloze angsten en verwarringen die ons doorgaans beletten andere
mensen, dieren, planten of dingen te ontmoeten.
27 maart 2009
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Over echte dingen,
gisteren of eergisteren gezien

Eerste gesprek met Kati Heck
Leesbare interviews, denk ik, zijn doorgaans geen omzettingen van ge
sprekken, 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 spreek
vorm 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 kij
ken. 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 ge
voede, huppelende, heen en weer dansende manier van spreken en den
ken: beeldend, grappig, ongekunsteld, oprecht, kwetsbaar en teder.

Het atelier van Kati Heck op 2 april 2008 met de eerste, nog onvoltooide en nadien vernietigde versie van ‘Die
Handlanger in Gugelhupfhaltung’ (2009).

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 er 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 penseelstreek 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.
Behalve 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 toekwam, 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 kont 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.
26 mei 2008
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Over ensceneringen, verkleedpartijen
en opa-achtige figuren
Tweede 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 Blu
men 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.
Repetitie van Bissy Bunder, 2 april 2008. Op de achtergrond de eerste, nog onvoltooide en nadien vernietigde versie van
‘Die Handlanger in Gugelhupfhaltung’ (2009).

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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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

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,
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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?

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

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

Derde gesprek met Kati Heck
- 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 pastel
achtige 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 rekwi
sieten. De vorm van je schilderijen is uniek, maar ze is ondergeschikt
aan een poëtische wereld die ook buiten die schilderijen bestaat.

Kati Heck, ‘Die Handlanger in Gugelhupfhaltung’, 2009, tijdens de tentoonstelling ‘For Your Eyes Only’, met werk van
Alona Harpaz, Pia Dehne, Kati Heck, Andre Lehman, Kirsten Lampert, Viviane Klagsbrun, Maureen Gallace, Dorothy
Iannone, Marilyn Minter, Mary Heilman, Esther Stocker, Cindy Wright, Annick Lizein, Ellen De Meutter en Tina
Gillen, De Markten, Brussel, 2010. Curator: Hans Theys

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…
107

- Zojuist bezochten we je tentoonstelling bij Stella Lohaus. Het eer
ste 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, waar
binnen 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 gerechtigheidsta
fereel 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 be
snuffeld, 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.
108

- 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 ma
nier 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 ach
tergrond 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 onge
lukje?

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 commenta
riëren. 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 be
langrijk 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.

10 april 2009
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Ronald Ophuis, ‘Iraq 2003 I’. Olie op doek, 75 x 60 cm, 2006. Collectie Sebastien Janssen

Ronald Ophuis, ‘Srebrenica July 1995. The Death of Edin I’. Olie op doek, 340 x 480 cm, 2007. Privé-verzameling,
Verenigde Staten.

Ronald Ophuis, ‘Rape Hotel / Bosnia 1992’. Olie op doek, 315 x 400 cm, 2008. Collectie Bernard Massini, Frankrijk

Proefopstelling met werk van Raoul De Keyser voor de tentoonstelling ‘XANADU ! De collectie van het S.M.A.K. belicht
door Hans Theys’. Met werk van Raoul De Keyser, Panamarenko, Luc Deleu, Bernd Lohaus, Walter Swennen, Ann
Veronica Janssens, Dirk Braeckman, David Claerbout, Tamara Van San en anderen, S.M.A.K., juli - 19 september 2010.
Foto: Dirk Pauwels

‘Over spoken, monsters, flesgeesten en andere scheve verschijningen’. Met werk van Ann Veronica Janssens, Bart
Lodewijks, Berlinde De Bruyckere, Bernd Lohaus, Damien De Lepeleire, Dirk Braeckman, Elly Strik, gerlach en koop,
Johan De Wilde, Julia Wlodkowski, Kati Heck, Nadia Naveau, Nathalie Guilmot, Raoul De Keyser, Rein Dufait, Ronald
Ophuis, Walter Swennen en Tamara Van San. Samengebracht door Hans Theys. Van 6 tot 25 februari 2010 in Project
Space 1646 in Den Haag. Foto: Nico Feragnoli
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Walter Swennen, ‘Red Cloud’. Olie op doek, 120 x 100 cm, 2006. (Red Cloud 1821-1909, chef sioux: ‘A skilled warrior
who led the Sioux, Cheyenne, and Arapaho war over the Bozeman Trail’.)

Michiel Ceulers, ‘Pinky schöne Farbe’. Olie en spuitlak op doek, 37 x 27 cm, 2010. Foto: Maes & Matthys Gallery, A’pen

Rinus Van de Velde, ‘Please Infiltrate’. Pastel op geprepareerd papier, 73 x 110 cm, 2009. Foto: Ben Van den Berghe

Nick Ervinck, ‘NIEBLOY’, 2010. ‘Parallellepipeda’, Museum M, Leuven, 2010. Curator: Edith Doove

Tamara Van San. ‘Real, Substantial, Wonderful, Sweet, Black Diamonds, Milky Mornings & Butterscotch’, De Overslag,
Eindhoven, januari-februari 2010.

Tamara Van San, ‘From Rain to Sun & Everything in Between’, Middelheimproducties, Zuiderpershuis, Antwerpen, 2009.

Tamara Van San, ‘The Wandering Tuba Method’. Nylon, polyurethaan, verroest betonijzer, 2010.
S.M.A.K., 2010. Curator: Frank Maes. Foto’s: Dirk Pauwels

Zwervende fanfares
Over het werk van Tamara Van San
The Wandering Tuba Method
Tamara Van San (1982) maakt prachtig werk, waarin de schoonheid uit
haar hol gelokt wordt en in een gracieuze struikeling wordt bevroren.
Echt werk, dat geen antwoorden zoekt op academische vragen, maar
sporen vormt van een op de wereld betrokken bestaan, waarin de
liefde voor mooie en tegelijk donkere dingen zich uitstrekt van de
kleinste koraal tot Picasso’s gipsen afdruk van een prop papier.
Zowel in het S.M.A.K. als in Netwerk kan u deze maand kennismaken
met de zwevend zwervende sculptuur The Wandering Tuba Method:
een ongewone ontmoeting tussen een sculptuur, een ruimte en het
licht. Neons die daglicht verspreiden, in Netwerk gecombineerd met
zijwaarts binnenvallend daglicht en in het S.M.A.K aangebracht op
verzoek van de kunstenaar, laten vreemd geknoopte, felroze strengen
tintelend glanzen en, met ogenschijnlijk oplossende contouren, een
roze gloed verspreiden.
Een specifieke vorm
In zijn recente boek The Art Instinct (een grappig dwalend en tegelijk
schrander boek) lacht Denis Dutton met een gedachte-experiment
van Arthur Danto, dat erin bestaat zich twee naburige stammen voor
te stellen die allebei manden vlechten en potten bakken, maar waarbij
de ene stam een mandengod aanbidt en de andere een pottengod.
Losgemaakt uit deze context, aldus Danto, zouden hun manden en
potten geen zichtbare verschillen vertonen. Hun bijzondere bete
kenis zou louter voortspruiten uit de projecties van de primitieve
beschouwers. Dutton, die minder blind is dan Danto omdat hij heeft
leren sitar spelen in India en hout snijden in Nieuw-Guinea, legt uit
dat voorwerpen met een religieuze functie altijd herkenbaar zijn,
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omdat ze met meer vaardigheid gemaakt zijn, vertrekkend van harder
hout, betere klei of zeldzamer riet. Wie naar betekenis zoekt in een
voorwerp, ziet geen verschil tussen beelden die gemaakt zijn voor
toeristen en beelden die gemaakt zijn voor een rituele functie. Wie
evenwel naar de vorm leert kijken, ziet talloze verschillen. Hoe harder
het hout, hoe nederiger het ambacht en hoe vaardiger de maker.
Hierin schuilt ook een van de redenen voor het niet signeren van dit
soort voorwerpen: iedereen weet wie ze heeft gemaakt.
Op het eerste gezicht lijkt The Wandering Tuba Method op een hangen
de sculptuur die Tamara Van San in 2006 maakte voor een grote vide
in een schoolgebouw en die een pendant kreeg in de sculptuur The
Motley Crew, die deze lente te zien is in het park van het Middelheim
museum. Elk onderdeel van deze sculpturen ontstond door aan
elkaar genaaide en over een betonijzer getrokken nylonkousen te
vullen met polyurethaanschuim. Tijdens het maken van de sculptuur
Black Rumba (die in augustus in Zwalm en in februari in Den Haag
te zien was, afbeelding op p. 116 rechtsboven), ontstond echter
een nieuwe techniek, die erin bestond de al met schuim gevulde
en langzaam uithardende vormen rond de betonijzers te wikkelen
en te knopen. De resulterende vormen zijn veel vrijer, minder
voorspelbaar, meer bultig en getorst. Omdat de betonijzers langer zijn
en aan de uiteinden vrijgehouden en omgeplooid worden, kunnen de
verschillende elementen ook makkelijk tot lange strengen geknoopt
worden. Deze vrijere vorm verrijkt de inhoud van de sculptuur. Ze
wordt sensueler. Ze gaat sneller zwerven. Ze krijgt bijna vanzelf de
befaamde rhizomatische (nomadische, niet hiërarchische) structuur
die door Deleuze werd beschreven en door andere kunstenaars om die
reden wordt nagestreefd. De sculpturale installaties die te zien waren
in het S.M.A.K. en in Netwerk maken maximaal gebruik van deze
nieuwe vormelijke mogelijkheden. De sculpturen hangen niet meer
als trossen aan het plafond of aan een paal, maar zijn op een vijftal
punten verbonden met oogschroeven waarin op een losse manier
een omgebogen stuk betonijzer gehaakt wordt. In het midden van de
ruimte haken de andere uiteinden van deze betonijzers simpelweg in
elkaar, zonder enige vorm van definitieve of onbeweeglijke bevestiging,
zodat het geheel blijft zweven. De hele sculptuur kan met vier of vijf
bewegingen gedemonteerd worden.
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Schilderkunst
Naast deze verbluffende, ogenschijnlijke eenvoud, worden we ge
troffen door de klare taal van de sculpturen, die uitsluitend bestaan
uit betonijzers, polyurethaanschuim en nylonkousen. Dat zijn drie
dingen. ‘In een goed schilderij’, vertelde Walter Swennen mij, ‘kan je
tot drie tellen.’
The Wandering Tuba Method heeft nog andere schilderkunstige
eigen
schappen. Door het onregelmatige zwellen van het schuim
worden de kousen op een geleidelijk variërende manier uitgerekt.
Daardoor ontstaan waardeverschillen in het roze die doen denken
aan schilderijen waarin ruimtelijke effecten worden verkregen door
met verschillende waarden van dezelfde toon te werken. Die waarden
worden verkregen door de toon met steeds meer of steeds minder
wit te vermengen, zoals hier gebeurt naarmate de uitgerekte kousen
de kleur van het onderliggende schuim doorlaten. Tegelijk zie je een
tegenovergesteld effect, dat wordt verkregen door schilders die hun
kleuren niet met wit mengen, maar beïnvloeden door onderliggende
kleuren. Bij dat soort schilderijen heb je de indruk dat de ziel van de
kleur van binnenin komt, net zoals je in deze sculpturen de indruk
krijgt dat ze zowel van binnenuit worden belicht (in de lichtroze
partijen) als van buiten komend licht opvangen en weerkaatsen (de
donkerroze partijen). Deze effecten, die in de schilderkunst een
ruimtelijke werking hebben, versterken de ruimtelijke, maar tegelijk
ook de grafische werking van deze sculpturen.
Tot slot kunnen we wijzen op het wonderlijke samengaan van de roze
vormen met de verroeste betonijzers en het hier en daar uitpuilende,
gele schuim. Alles lijkt vanzelfsprekend. Niets lijkt gezocht. Het
schuim puilt naar buiten op willekeurige plaatsen, afhankelijk van de
vloeibaarheid ervan (het laatste schuim dat uit de spuitbus komt is
kouder en vloeibaarder). De betonijzers zorgen voor een noodzakelijk
ruw element, maar ze vallen niet op omdat ze functioneel zijn. De
kousen worden pure kleurervaring.
Als we kijken naar de manier waarop The Wandering Tuba Method zich
door de ruimte slingert, worden we getroffen door een kwetsbare, want
genereuze vrijheid die we veel eerder verwachten in de schilderkunst,
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waar kunstenaars als Clyfford Still en Raoul De Keyser vormen en
ritmes hebben verwezenlijkt die in de beeldhouwkunst moeilijk te
evenaren zijn. De vormen van Tamara Van San lijken niet op andere
dingen. Ze doen denken aan scheuren of barsten, maar daar zijn ze te
rond voor. Littekens zijn het ook niet. Ze lijken niet op vruchten of
dieren. Ze lijken alleen op zichzelf. Vermoedelijk ligt dit onder meer
aan de omstandigheid dat ze vloeibaar tot stand komen in een gietvorm
die zich aan hen aanpast. En aan het feit dat deze vormen rond de
betonijzers gedraaid en geknoopt worden op een wisselende manier,
waardoor ze nooit identiek zijn. De sculptuur volgt een eenvoudig
recept dat telkens tot andere uitkomsten leidt, zoals in de schilderijen
van Bernard Frise. Tot slot wordt dit effect nog versterkt door de
monochromie. Die ene, overheersende kleur is sterk aanwezig, maar
doordat het de enige kleur is, vergeten we dit soms. En als we dan alle
verschillende waarden van diezelfde kleur beginnen te zien, glipt ook
deze houvast ons uit de handen.
Natuurlijk is The Wandering Tuba Method geen schilderij. Het is een
beeldhouwwerk. Het is echter zo vrij, dat het misschien zin had het
heel even vanuit een ander gezichtspunt te bekijken om het te kunnen
zien.
Ontroerende vormen
De meervoudige, ontroerende aard van deze sculpturen is onder
meer te wijten aan een samengaan van een grote vormbeheersing (de
keuze van de kleur en het licht, het wikkelen van de vormen rond
de betonijzers, het los in de oogschroeven haken van de uiteinden)
met een gedurfd loslaten van sommige elementen (het hier en daar
uitpuilende schuim, de roest van de betonijzers). Kijkend naar The
Wandering Tuba Method zien we hoe iemand voorwerpen kan maken
die de onverwoordbare schoonheid van natuurverschijnselen bena
deren én ons door hun vorm iets vertellen over de manier waarop
beeldhouwers handelend denken en sculpturen tot stand komen.
Minieme verschillen tussen de verschillende sculpturen tonen ons hoe
het werk evolueert, telkens weer aan de al bestaande vormen ontsnapt
en zo de afgrondelijke rijkdom aan mogelijkheden van de wereld tast
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baar maakt. Telkens zien we een volstrekt nieuwe vorm die werd
toegevoegd aan de werkelijkheid, maar we voelen ook hoe een andere,
donkere realiteit doorheen dit dunne vlies probeert te breken en de
broosheid ervan eert door het heel even voor ons te laten bestaan.
Verzoek van de kunstenaar
Ik vroeg de kunstenaar waarover ze wilde dat ik schreef. Dit is haar
antwoord: ‘Er zou in je tekst iets moeten staan over wat de inhoud
zou kunnen zijn van een werk dat vertrekt vanuit vormen. Het zou
ook duidelijk moeten zijn dat sculpturen een keten van herinneringen
oproepen bij de toeschouwer, zoals ook gebeurt tijdens het beluisteren
van muziek. Die herinneringen moeten vanzelf komen, ze moeten
niet gestuurd worden door bijbehorende teksten. Dat geldt ook voor
gewone herinneringen: als je ze probeert te sturen, komt er niks goeds
van. Mijn werk probeert buiten de geschiedenis tot stand te komen,
ook al is dat onmogelijk. Het moet niet feministisch genoemd worden,
omdat het geen naam nodig heeft. Het is ook niet snoepwinkel-achtig,
Alice-in-Wonderland-achtig of typisch vrouwelijk. Het vloeit niet
voort uit academische overwegingen. Het vloeit voort uit een omgang
met de wereld; met licht, planten, dieren, architectuur, mooie boeken,
muziek, wind, regen. Je tekst mag niet te algemeen zijn, het zou goed
zijn als je een aantal werken zo precies mogelijk zou beschrijven. Je
zou ook kunnen uitleggen waarom mijn sculpturen iets hebben van
een mysterie, waardoor ze meer zijn dan design. En waarom mijn
objecten sommige toeschouwers aan seks doen denken.’
De inhoud van een werk dat vertrekt vanuit vormen
De inhoud van een kunstwerk bestaat in de specifieke vorm ervan. Als
Gilles Deleuze tegen Claire Parnet zegt dat hij niet houdt van vragen,
omdat die een gestuurd en verminkt gesprek uitlokken, betekent dat
niet dat hij neerkijkt op onderzoek of niets wil bijleren of meedelen,
maar wel dat een bepaalde gespreksvorm een bepaalde inhoud kan
uitsluiten. Omgekeerd kan je stellen dat sommige vormen, vooral als
ze nog iets onbestemds hebben, bepaalde inhouden mogelijk maken.
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Het grote misverstand is dat de oude voorvechters van de vorm
(bijvoorbeeld Clive Bell) haar beschouwden als een ‘expressiemiddel’,
waardoor ze de autonomie van de vorm juist ontkenden. Een vorm
drukt niks uit, ze roept beelden, gevoelens, gedachten en verhalen in
ons op. Ze roept die op door haar specifieke structuur, door een ritme,
dat verschilt van de textuur of het ritme van gelijksoortige voorwerpen,
handelingen of situaties. Hierboven beschreef ik dat The Wandering
Tuba Method op een andere manier gemaakt is dan The Motley Crew,
die ontstond door nylonkousen over betonijzers te trekken en te
vullen met polyurethaanschuim. The Wandering Tuba Method kwam
tot stand door eerst de betonijzers aan de muur en in elkaar te haken.
Pas nadien werden aan elkaar genaaide nylonkousen gevuld met
polyurethaanschuim en voor ze definitief uitgehard waren rond de
ijzers gedraaid en geknoopt. Deze vrijere vorm verrijkt de inhoud van
de sculptuur. Ze wordt sensueler. Ze gaat sneller zwerven.
Dingen maken buiten de geschiedenis, ook al is dat onmogelijk
Ontroerend, hoe kunstenaars als Tamara Van San dingen onder woor
den brengen die ook Nietzsche al onder woorden bracht, woorden die
nauwelijks verbeterd kunnen worden. Weinig zin heb ik die woorden
nog eens uit te leggen. Ex nihilo! Iets trekken uit niets! Hoe gaat dat?
Kan dat? Of, zoals ik het in 1991 formuleerde in een tekst over het
werk van Koen Theys: ‘Wie kan dansen over een ruïne die hij zelf op
de schouders torst?’

dit mysterie nu eigenlijk zou moeten bestaan, tenzij in iets mysterieus.
Bovendien gebeurt er in het werk van Magritte weinig of niks terwijl
het tot stand komt. In die zin bevat het bitter weinig mysterie. Het
ontsnapt niet aan de maker, zelfs niet voor enkele minuten. Voor
Tamara Van San, die het mysterie beschouwt als iets dat design
overstijgt, lijkt het woord mysterie te wijzen op het onbeheersbare
van het maken van een kunstwerk: om het besef dat een kunstwerk
enkel tot stand kan komen door het uitlokken van ontsporingen, die
beelden, klanken, kleuren, ritmes, volumes, texturen, situaties en
gedachten doen ontstaan die voordien nog niet bestonden.
Wat Magritte het mysterie noemde, werd door Baudelaire omschreven
als ‘le surnaturel’. Wanneer Huysmans het had over de schilderijen
van Gustave Moreau of de etsen van Goya, gebruikte hij het woord
‘suggestie’. Wat bedoelden ze daarmee? Het had iets te maken met
dromen. In de 19de eeuw wilden kunstenaars in vervoering gebracht
worden. Ze wilden weg van de werkelijkheid, die ze als afstompend
ervoeren. Voor Flaubert was vrijwel alles ‘ennuyant’: saai of ergerlijk.
Sommigen zochten naar verlichting in het gebruik van hallucinogene
middelen, anderen in kunst of religie, sommigen in alledrie.

Zoals blijkt uit honderden passages in zijn brieven wilde René Magritte
in zijn geschilderde beelden het ‘mysterie’ oproepen door het naast
elkaar plaatsen van afbeeldingen van dingen die niet bij elkaar pasten,
bijvoorbeeld een giraf in een glas of een fiets op een sigaar. Hoe
alledaagser deze voorwerpen waren, schreef hij aan André Bosmans,
hoe sterker het mysterie dat werd opgeroepen. Een van de mooiste
voorbeelden is allicht het schilderij met de afbeelding van een groot
ei dat precies in een kooi past. Verder kom je nergens te weten waarin

Er bestaat nog een andere plaats waar iets boeiends wordt gezegd over
een vorm van mysterie: de essaybundel Een ontmoeting van Milan
Kundera (2009). Dit boek vangt aan met een essay over Francis Bacon,
waarin verwezen wordt naar een vroegere tekst van Kundera over het
werk van deze schilder. Bacon hield van deze vroegere tekst. Kundera
beschreef erin hoe hij ooit het verlangen had gevoeld een vrouw te
verkrachten die erg van streek was door een politieverhoor dat pas had
plaatsgevonden. Hij bracht deze in hem sluimerende onmenselijkheid
in verband met de schilderijen van Bacon. Kundera lijkt niet veel te
begrijpen van schilderijen. Hij denkt dat Bacon de portretten van zijn
modellen vervormt. Hij begrijpt niet dat er niks vervormd wordt. Een
schilderij is geen vervormde foto, het is een voorwerp waarin aan de
hand van vormen en materialen wordt nagedacht over wat een beeld
is of kan betekenen, en over wat een schilderij is of zou kunnen zijn.
Het bijzondere aan Kundera’s boek is dat hij zijn blik op Bacons
schilderijen verbindt met zijn eigen politiek-existentiële ervaringen.
Verder in het boek wordt het woord mysterie verbonden met mensen
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die tijdens een dictatuur ineens monsters blijken te zijn. Het mysterie
duidt op het vreemde sluimeren van dit monsterachtige, dat zich
alleen laat voorvoelen door een gebrek aan humor. Het verband met
het werk van Tamara Van San berust in haar gevoel voor humor, dat
zich toont in een impudieke, verontrustende vorm.
Gerard Reve maakt een onderscheid tussen de feiten, die verifieerbaar
zijn, en de Waarheid, die onbewijsbaar is. Wat voor waarheid is dat
dan? Ze is onuitsprekelijk. Ze is tautologisch. (God is de liefde. Ik
ben die Ik ben.) Ze boezemt schroom en ontzag in. Ze richt onze
handelingen, maar ze wil niet neergelegd worden in regeltjes die alleen
al door hun bestaan pietluttig en onnavolgbaar zouden worden. In
die paradox berust de kern van de Tao. De wijze beoefent de liefde
zonder iets te doen. Hij of zij handelt zonder zich te verroeren. Al
zittend en al zwijgend.
Zo kunnen we ook kijken naar het werk van Van San. Het vertelt niet
over andere dingen; het wordt toegevoegd aan het bestaande. Het
praat door te zijn. En het spreekt over alles door stil te zwijgen.
Over seks, geheime plooien, holtes en bulten
Tamara Van Sans verzoek hier ook iets over seks te mogen lezen,
doet mij denken aan een middag, ongeveer vijftien jaar geleden,
toen de kunstenaar Panamarenko mij verontwaardigd vertelde dat
iemand hem had durven toevoegen dat zijn werk vol zat met seksuele
symbolen. Het was een grappig en tegelijk onbehaaglijk moment,
omdat de kunstenaar blijkbaar nog nooit eerder op die manier naar
zijn werk had gekeken. Elders beschreef ik al een nachtmerrie van
Panamarenko, door hemzelf ’s ochtends aan mij verteld, waarin hij
op de markt gekochte, platte kiwi’s (de vruchten, niet de vogels)
probeerde op te blazen (met ademtocht, niet met springstof), wetend
dat het boobytraps konden zijn. Echt een droom waarmee een amateurFreudiaan zich naar hartelust kan vermeien, vooral als je denkt aan de
ballonnen en nooit opstijgende vliegtuigen in Panamarenko’s werk. Wie
zich tot dergelijke lezing beperkt, gaat echter voorbij aan de specifieke
gedaanten van dit werk, aan de motieven die eraan ten grondslag liggen
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én aan het feit dat een sculptuur uiteraard niets anders kan zijn dan
iets dat gezwollen of gekrompen is, bijeengeraapt of uiteengerafeld,
stijf of slap, hol of bol enzovoort. (We waren toen wel een duikboot
aan het lassen, die door Gerard Reve en Joop Schafthuizen is gezien
bij Ronny Van de Velde en in een gesprek met mij door de Gevierde
Volksschrijver werd omschreven als een suppositoire.)
Een andere plek waar seks ter sprake komt, is het in augustus 2009
verschenen, door Briony Fer geschreven prachtboek Eva Hesse.
Studiowork, waarin de schrijfster probeert onbestemde, zelf
ge
maakte voorwerpen te beschrijven die in Eva Hesse’s atelier wer
den aangetroffen na haar dood. De passage handelt over een onge
identificeerd voorwerp van 13 bij 9 cm (de hoogte wordt niet
vermeld), dat je zou kunnen beschrijven als een lapje latex dat aan
twee tegenoverliggende zijden zodanig wordt toegeplooid dat in het
midden een brede spleet overblijft, waardoor we kunnen zien dat
onder de flappen een vreemde latex prop schuilgaat. Deze half bedekte
prop bevat een opening in de vorm van een oor. ‘Een klein ding als
dit kan je makkelijk over het hoofd zien,’ schrijft Briony Fer, ‘maar als
je het eenmaal hebt opgemerkt, kan je er niet meer aan voorbij lopen,
gedeeltelijk door de seksuele lading ervan. Voor een sculptuur is het
klein, maar het is wel zo groot als een geslachtsdeel. En die vouwen
van zacht-hard latex-metaal met die nestelende zachte kern kunnen
niet anders dan ons doen denken aan vrouwelijke genitaliën.’ En een
beetje verder zegt ze: ‘Dit is een ding, maar ook een opening. Iets
en niets. Materieel en seksueel.’ Dan beschrijft ze de handelingen die
Eva Hesse moet hebben uitgevoerd om dit vreemde voorwerpje te
maken en toont zo op een concrete én overtuigende manier aan dat
het vervaardigen ervan liefde en toewijding heeft gekost en dat het
niet zomaar tot stand gekomen kan zijn. Een prachtig benadering van
een kunstvoorwerp! En dan besluit ze: ‘De krachtige, zoniet dodelijke
mengeling van materie en seks maakt van deze sculptuur een vluchtig
ding.’
Hoe kan een voorwerp een seksuele betekenis of uitstraling toebedeeld
krijgen? ‘Door de vouwen en de bulten natuurlijk, waarom zouden
die daar anders zijn!’ legt de theoreticus van dienst uit. Soortgelijk
benauwend betekenis-zoeken lijkt op het onvermogen van de meeste
137

mensen over de evolutieleer na te denken zonder te vergeten dat hun
taal intrinsiek een volkomen misplaatste doelmatigheid suggereert.
Diezelfde doelmatigheid wordt geprojecteerd op kunstwerken, ook
al kunnen nieuwe beelden alleen maar ontstaan door te ontsnappen
aan hun makers. Daarbij ontstaan ze op dezelfde manier als het
zich ontwikkelende leven: door te gehoorzamen aan noodzakelijke
omstandigheden die een toevallig of onvoorspelbaar resultaat gene
reren.
Het gastruleren van de blastula
Nemen we de evolutie even onder de loep, dan kunnen we onze
blik op de sensuele aard van sommige kunstvoorwerpen een beetje
aanscherpen. In het door Richard Dawkins geschreven boek Het
grootste spektakel ter wereld. Bewijs voor evolutie (2009), poogt de
auteur uit te leggen hoe een wezen kan ontstaan uit één cel, terwijl
het uit zoveel gedifferentieerde cellen bestaat. Samengevat komt dit
raadsel neer op de vraag hoe de genetische code alle instructies kan
bevatten voor het bouwen van het totale lichaam. In werkelijkheid
bevat het die instructies niet (het is geen blauwdruk, die uitvergroot
zou samenvallen met het bouwsel), maar groeit het lichaam op de
enig mogelijke manier. Het eenvoudigste voorbeeld hiervan is het
gastruleren van de blastula. De blastula ontstaat doordat de bevruchte
eicel zich deelt in twee identieke cellen, vervolgens in vier, in acht, in
zestien, enzovoort, tot al deze identieke cellen samen de schil van een
hol balletje vormen. Op dat moment stulpt dit balletje in, het plooit
naar binnen, en begint de differentiatie van de cellen. Die eerste deuk
of invaginatie vormt de oervorm van de verdeling van ons lichaam
in de huid, het zenuwstelsel en het spijsverteringsstelsel. Hoe besluit
dat holle balletje te invagineren? Welnu, het kan niet anders. Elke cel
bevat als het ware een inwendig elastiekje dat de buitenwand doorheen
het midden van de cel met zichzelf verbindt. Zodra, door om het even
welke oorzaak, ergens druk wordt uitgeoefend op de buitenwand,
trekt de cel daar samen en rekken de andere cellen een beetje uit. Als
gevolg van deze mini-aardbeving, zoals Dawkins het noemt, gaat de
cel automatisch instulpen op de plaats waar de druk ontstond.
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Elke bijkomende differentiëring bij het tot stand komen van het
lichaam van een individu wordt veroorzaakt door gelijksoortige
mechanische of scheikundige omstandigheden. Een van de middelen
waarover de natuur beschikt om dit te bereiken, is de plooi. Onze
hersenpan bevat meer denkvermogen dan die van apen, omdat onze
hersenen zich veel meer opgeplooid hebben. Enzovoort. Dawkins
vergelijkt de bottom-up zelf-assemblage van het individuele lichaam
met een zichzelf organiserende origami, waarbij een eenvoudig blad
papier zichzelf kan opplooien en omtoveren tot de meest complexe
vorm.
Projecteren wij seksuele beelden op geplooide sculpturen, dan is
dat omdat onze geslachtsdelen zèlf het gevolg zijn van sculpturaal
plooiwerk, blind uitgevoerd door de natuur. En ook omdat we denken
met geplooide hersenen en omdat we denken in geplooide beelden,
die we omschrijven met geplooide zinnen.
Slot
Een fluokleurige, groengeel geverfde, niet opgeblazen en daardoor
ingedeukte baseball wordt op de plaats van de deuk verrijkt met in
paarse acrylverf gedrenkte piepschuimen bolletjes, die als pauselijke
kaviaar lijken te parasiteren op een onfortuinlijk geblutst ei.
In gips gedrenkte, met oranje lak bespoten wolstrengen vormen
een booggewelf en druipen opwaarts als broze stalagmieten…
Met zwarte tape aan elkaar bevestigde zwarte plastic ballen vormen
een glanzend koraal of een constellatie van gigantische zwarte bessen of
een spiegelend, reusachtig weekdier of gewoon een nieuwe sculptuur,
die een zonderling bestaan leidt in een tentoonstellingsruimte.
Zoals elke spreektaal bestaat uit betekenisloze klanken en gebaren
die pas een betekenis krijgen door hun schikking en gebruik, bouwt
Tamara Van San aan een talloze verzen tellend heldendicht, draaiend,
trekkend en duwend aan vormen die tot ons spreken zonder woorden,
maar zich vol van gedachten verder zingen in de onbewaakte kamers
van ons bestaan.
15 maart 2010
139

Slanke harnassen, afwezige volumes en
onzegbare ruimte

Over het werk van Nick Ervinck
Inleiding
Nick Ervinck (1981) denkt in de eerste plaats met vormen. Er zijn
kunstenaars die voornamelijk denken met beelden, zoals Magritte,
kunstenaars die voornamelijk denken met woorden, zoals Duchamp,
kunstenaars die voornamelijk denken met kleuren, zoals Bernard
Frise, kunstenaars die voornamelijk denken met composities, zoals
Mondriaan, kunstenaars die voornamelijk denken met texturen, zoals
Walter Swennen en kunstenaars die voornamelijk denken met vormen,
zoals Hans Arp, Henry Moore en Nick Ervinck.
Het bijzondere aan het werk van Ervinck is dat hij op twee
manieren denkt met vormen, vanuit twee uitgangspunten. Aan de ene
kant beheerst hij het creëren van 3D-beelden met computers, aan de
andere kant voert hij sommige aldus bekomen vormen uit in het echt,
met multiplex, polyurethaanschuim, polyester, plamuur, lakverf en tal
van andere materialen. NIEBLOY, zijn meest bijzondere sculptuur
tot nu toe, die tot stand kwam als bijdrage aan een tentoonstelling in
Museum M in Leuven (afgebeeld op p. 122 en 140), is een resultaat
van deze dubbele werkwijze: Eerst werd de sculptuur getekend in
een 3D-programma, nadien werd ze door de kunstenaar, met de
laptop bij de hand, uitgevoerd op grote schaal. Het bijzondere aan
deze werkwijze is dat ze vormen oplevert die Henry Moore nog niet
kon maken. We zien hoe het nieuwe het oude omarmt en tegelijk
overstijgt, aanvult en verrijkt. We mogen echter niet vergeten dat het
werk van Ervinck niet voortkomt uit het werk van Moore, maar uit een
intense omgang met nieuwe technieken. De overeenkomsten tussen
het werk van beide kunstenaars vloeit voort uit de beperkte materiële
mogelijkheden van de natuur en de beperkingen van onze zintuigen
en technieken. Daaruit… en uit het lef van beide kunstenaars, die
zich durven overgeven aan de rijkdom en tegelijk de armoede van de
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Nick Ervinck, ‘NIEBLOY’, polyester, 325 x 350 x 230 cm, 2009. Parallellepipeda, M, Leuven. Foto: Rob Stevens

vorm. Het meest ontroerende is allicht dit: dat Nick Ervinck, door zo
consequent mogelijk om te gaan met zijn aanleg en bepaalde technische
mogelijkheden, tot een oeuvre komt dat zijn eigen voorlopers creëert,
zoals Borges heeft geschreven over het oeuvre van Kafka.
Dit gezegd zijnde, en nadenkend over wat ik zou kunnen zeggen over
denken met vormen, herinner ik mij hoe Borges zich altijd laatdunkend
heeft uitgelaten over de zogenaamde psychologische roman en hoe
hij verzot was op boeken die het aandurfden louter intrige te zijn.
Misschien niet helemaal verdedigbaar, maar het levert wel een bruikbaar
beeld op om over de beeldende kunst na te denken… Want wat is een
psychologische roman anders dan een roman waarin de zogenaamde
persoonlijkheid van de personages wonderlijk lijkt overeen te stemmen
met de woorden waarmee ze wordt gekarakteriseerd? Hoe zou het
ook anders kunnen? Heel anders is het gesteld met de intrige, die
zwak kan zijn of sterk, verrassend of voorspelbaar. Hoe voorspelbaar
was het, in de zeventiende eeuw, dat Don Quijote in het tweede deel
van zijn geestrijke avonturen lezers zou tegenkomen die het eerste deel
al hadden gelezen? Op gelijklopende manier zou je, samen met Milan
Kundera, kunnen stellen dat de meest bijzondere romans boeken zijn
waarin op constructief vlak dingen gebeuren die alleen maar in een
roman kunnen gebeuren, zoals in de films van David Lynch dingen
gebeuren die alleen maar in een film mogelijk zijn. Welnu, zo doen
kunstenaars als Nick Ervinck dingen die enkel in de beeldhouwkunst
mogelijk zijn. En alleen vandaag. De Grieken konden het niet, de
Chinezen en de Azteken konden het niet en Henry Moore kon het
nog niet. Wij leggen hier onze vinger op de kloppende pols van de
geschiedenis.

De vorm van EITOZOR, de sculptuur die speciaal werd gemaakt voor
het S.M.A.K., is gebaseerd op het bloemetjesmotief van 19de-eeuws
behang. Dit motief herkennen we in de uitgespaarde tekening op de
muur. De resulterende vorm is vrij. De sculptuur is prachtig afgewerkt,
zeker als je weet dat ze in zes stukken is gearriveerd, omdat ze anders niet
binnen kon. Verbluft keek ik naar dit verhoudingsgewijs reusachtige
voorwerp dat precies tussen beide muren van de gangvormige ruimte
paste.

Tot nog toe heb ik drie grote sculpturen van Nick Ervinck gezien: de
sculptuur die hij op maat maakte voor de Kunst Nu ruimte van het
S.M.A.K. (EITOZOR, 2009); NIEBLOY (2009); en de monumentale
sculptuur die speciaal ontworpen en gebouwd werd voor een groot
pand dat gelegen is aan de Zebrastraat in Gent (WARSUBEC, 2009).

NIEBLOY lijkt op het radicaal uitgesleten skelet van een drie
meter hoge rotsblok. De openingen in de sculptuur doen door hun
mergpijp-achtige randen denken aan het meervoudige bekken van
een monsterlijk wezen. Geen betekenis wens ik zo toe te voegen
aan deze prachtige sculptuur: ik probeer alleen maar de vorm ervan
te beschrijven. De openingen hebben de vorm van de ‘pommes de
terre’ van Le Corbusier: golvend gedeukte ovale vormen. Terwijl ik
rond NIEBLOY wandel, denk ik aan een drie meter hoge, bovenaan
afgeronde sculptuur van Henry Moore die uit twee parallelle delen
bestaat die elk een grote ronde opening bevatten. Rond de sculptuur
wandelend, zie je hoe beide openingen met elkaar een dans aangaan en
soms een breder of smaller wordende lancetvormige opening creëren.
Hier zie je een vergelijkbaar effect, maar veel mooier, wonderlijker,
levendiger. Aan het eind van zijn leven gebruikte Moore steeds
vaker botten, keien en ander natuurlijk materiaal om tot vormen te
komen. In een van zijn ateliers bevindt zich nog steeds een reusachtige
olifantenschedel. Daaraan doet deze sculptuur mij denken. Daaraan
en aan de wondermooie, noodzakelijke vorm van een slagtand, een
hoef, een vin of een vleugel. (In het huis van Henry Moore staan
oude kunstvoorwerpen uitgestald naast keien, schelpen, koralen, de
tand van een narwal en honderden andere uit de natuur afkomstige
voorwerpen.) Toch zou ik deze sculptuur nooit tot bestaande vormen
willen reduceren. Het prachtige eraan is juist dat het geen schedel ís
en dat Moore haar nooit had kunnen maken, omdat de vorm veel te
ingewikkeld is. Ervinck kon deze vorm wél maken, omdat hij haar kan
ontwerpen in 3D-programma’s. We zien hier een prachtig voorbeeld
van hoe zijn gelijktijdig vooruitgang boeken op het vlak van 3Dtekenen én het traditionele beeldhouwen leidt tot nieuwe vormen.
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Drie grote sculpturen

Ten slotte wil ik nog iets vertellen over WARSUBEC, de monumentale
toevoeging aan een gebouw in de Gentse Zebrastraat. Dit gebouw
vormt eigenlijk een open ring, waarbij de opening in de ring als ingang
geldt. Aan beide zijden van deze opening ontbreekt op het gebouw
een zadeldak, dat oorspronkelijk was voorzien. Uitgenodigd een werk
voor deze plek te bedenken, met als beperking dat het dak maar een
beperkt gewicht aankon, stelde Ervinck voor een gewelf te bouwen
dat op de muren rust. Dit gewelf ziet eruit als de gepolijste vertakking
van reusachtige met zichzelf vergroeide klimopranken. Of een soort
van holle schimmel. Een woekerende koraal. De sculptuur bestaat
uit twee delen die elkaars spiegelbeeld zijn, zoals het gebouw. Ze is
zelfdragend. De ramen van beide aanpalende gebouwen weerspiegelen
de sculptuur, zodat er een oneindige weerspiegeling ontstaat van de al
gespiegelde sculpturale opstelling. De sculptuur lijkt je te beschutten,
maar biedt tal van doorkijkmogelijkheden. Het is een zowel open als
gesloten structuur.
Wat ik vooral onthoud van mijn kennismaking met deze drie sculp
turen, is dat ze elk een volledig verschillende vorm hebben. In het
geval van de S.M.A.K.-sculptuur is dat een naar buiten zwierende
vorm, met afgeronde voelsprieten of tentakels. De vorm is sym
metrisch. Tussen het midden en de uiteinden wordt de vorm
geleidelijk dikker en wordt ze weer smaller, alsof de centrifugale
krachten daar groter zijn… De sculptuur op het dak van Museum
M is niet symmetrisch, ze kan in principe op om het even welke zijde
gelegd worden. De openingen zijn aardappelvormig… De sculptuur
in de Zebrastraat bestaat uit twee gelijke, maar gescheiden delen. De
openingen zijn niet aardappelvormig. Ze komen ook niet voort uit een
algoritme. Ze ontstonden door cirkels intuïtief te vervormen in een
tekenprogramma.
In Museum M was ook de grote print AGRIEBORZ te zien die het
beeld oproept van een menselijk hoofd met schouders, maar volledig
is opgebouwd uit mergpijpvormige elementen die doen denken aan
aders, zenuwen of spieren. Ervinck baseerde zich voor deze 3Dtekening op anatomische afbeeldingen, waaronder tekeningen van
het team van de wetenschapper Pierre Delaere, die strottenhoofden
transplanteert. Toch gaat het zeker niet om een anatomisch correcte
weergave. Het gaat om een ruimtelijke tekening, die later vermoedelijk
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in 3D geprint zal kunnen worden. Turend naar deze tekening merkte ik
op dat ik het gevoel had dat ze niet symmetrisch was, maar dat ik geen
asymmetrie kon bespeuren. Ervinck vertelde mij dat de tekening wel
symmetrisch is, maar dat de reflecties op de sculptuur niet hetzelfde
zijn aan beide zijden. In het midden van de tekening, op het zwarte
gedeelte, kan je dat het duidelijkst zien.
Drie eigenschappen
Het werk van Ervinck heeft drie algemene eigenschappen die er het
specifieke karakter van uitmaken.
De eerste eigenschap is het grote ‘maquettegevoel’ van zijn sculpturen.
Met dit woord duidt Luc Deleu architectuur aan die eruitziet alsof ze
van karton is gemaakt, waardoor de ware omvang ervan ons lijkt te
ontsnappen. Ervincks sculpturen hebben de eigenschap op alle schalen
uitgevoerd te kunnen worden. Die eigenschap ontlenen ze allicht aan
hun verwantschap met organische structuren en hun monochrome,
naadloze afwerking.
De tweede algemene eigenschap van het oeuvre van Nick Ervinck
bestaat erin dat zijn beelden hun beslag krijgen in verschillende media.
Andere auteurs wijzen hierop als was hij een schilder die ook een paar
etsen maakt of een fotograaf die gedichten schrijft: een frivole gril die
een kunstenaar belet binnen één discipline te werken. Het specifieke
aan Ervincks werk bestaat er echter juist in dat hij voortgang maakt op
een bepaald gebied door zijn verwezenlijkingen op een ander gebied.
Door zijn uitzonderlijke vermogen 3D-tekeningen te maken én zijn
ervaring met het driedimensionaal printen van deze ‘tekeningen’, komt
hij tot nieuwe ruimtelijke voorwerpen zoals NIEBLOY. Op kleine
schaal opereert Ervinck aan de rand van het huidig mogelijke door
te werken met 3D-printers, die complexe en dunne vormen kunnen
printen die je niet met de hand kan maken (omdat je er niet bij kan).
De derde eigenschap van Ervincks werk vloeit voort uit zijn wens de
uiteindelijke sculpturen soms op te stellen in een omgeving die ze
opnieuw virtueel lijkt te maken, vooral als je ze fotografeert. Zo werd
de Kunst Nu ruimte in het S.M.A.K. volledig zwart geschilderd, op
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twee uitgespaarde tekeningen na, die zich voordeden als een soort
van kringelende reflecties van de sculptuur op de muren. Anderzijds
heeft hij ook werkelijk virtuele sculpturen gemaakt. Niet alleen in
3D-montages waarbij hij sculpturen in foto’s of reconstructies van
bestaande museale omgevingen plaatst, maar ook in de vorm van
een boeiend voorstel voor een virtuele galerie, die werd ontworpen
door een architectenbureau, dat Ervinck uitnodigde als eerste in hun
virtuele ruimte tentoon te stellen.
Slot
Wat betekent het te zeggen dat iemand denkt met vormen? Denken we
niet altijd met vormen? Sinds De Saussure heeft voorgesteld naar taal
te kijken als naar een verzameling klanken die grotendeels toevallig
met bepaalde betekenissen zijn verbonden, lijken veel schrijvers te
denken dat beeldende kunstenaars vormen zoeken om betekenissen
te verpakken en te transporteren. Toch is dat vrijwel nooit het geval.
Eigenlijk zegt De Saussure het omgekeerde: namelijk dat het grootste
deel van elke taal toevallig is. Vertrekkend van deze idee kwam Claude
Lévi-Strauss op de gedachte naar de mythe te kijken als naar een
verzameling van beelden die toevallig een parktisch resultaat hadden
gekregen. Zijn bijdrage aan de antropologie bestond erin te begrijpen
dat de gebruikte beelden wel zin hadden vanuit de kennis over planten
en dieren van de mensen die de mythen verzonnen (de konijnuil wordt
gebruikt als symbool voor de nacht én het leven, omdat hij overdag
leeft, maar nestelt in de grond), maar dat ze verder geen eenduidige
‘betekenis’ hebben. Ze hebben bijvoorbeeld als doel gemeenschappen
in verschillende, elkaar overlappende, asymmetrische groepen te
verdelen, waardoor er minder ruzie gemaakt wordt.
Onlangs vond ik bij Karen Armstrong, in een uitmuntend boek
over de oorspronkelijke ‘betekenis’ van alle wereldgodsdiensten, de
volgende opmerking: ‘Zoals de Duitse wetenschapper Walter Burkert
stelt, is het zinloos om te zoeken naar een idee of leer achter een rite.
In de premoderne wereld was het ritueel geen product van religieuze
ideeën, integendeel: de ideeën waren het product van het ritueel.’
Drukt de David van Michelangelo de geboorte van de individuele,
vrije mens uit, dan geldt hetzelfde voor de Griekse tragedie. Niet
het idee is nieuw, maar de vorm. Omgekeerd zou je kunnen zeggen
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dat het scheppen van nieuwe vormen (de Griekse tragedie en de
David van Michelangelo) de nakende geboorte van het individu juist
mogelijk maken. Het individu wordt geboren in de handeling van
het scheppen, in de creatie van de tragedie, in het kappen van het
beeld. De betekenis vloeit voort uit de vorm. Michelangelo creëert
zijn eigen mogelijkheid uit het niets: hij schept een plaats voor zichzelf
en tegelijk ook voor de anderen die na hem komen. Na Gerard Reve
is de wereld anders geworden. Meer open. En wat heeft hij gedaan?
Nieuwe betekenissen aan de wereld toegevoegd? Ik denk het niet. Hij
heeft een literaire vorm gezocht om te kunnen omgaan met zichzelf.
Hij heeft een plaats voor zichzelf geschapen door een nieuwe vorm te
creëren…
En Ervinck dan? hoor ik u vragen. Voor wie zoekt die een plaats?
En waarover gaat dat? En dan herinner ik mij iets dat Luc Deleu
mij onlangs vertelde over Le Corbusier en waar ik zelf al vaak over
heb geschreven zonder te weten dat Le Corbusier die zaken al onder
woorden had gebracht, namelijk dat een bepaalde ruimte groter en
breder kan worden door er iets kleins aan toe te voegen. Je ziet dat in
het werk van Ann Veronica Janssens, in het werk van Tamara Van San
en in het werk van Nick Ervinck. Heel verschillend lijken deze oeuvres,
maar ze getuigen van dezelfde stille verbetenheid en hetzelfde geloof
in nieuwe vormen die de wereld wezenlijk verbreden, verdiepen of
verrijken. Meer is het niet. Inhoudelijke, morele, politieke en andere
betekenissen moeten hier niet expliciet gemaakt worden. Ze zweten
uit het werk. De ruimte vouwt zich open en wordt levensruimte,
ademruimte, denkruimte en voelruimte.
Maar hoe doen kunstenaars dat dan? Ze doen dat door de
mogelijkheid van een nieuwe benadering van de werkelijkheid zicht
baar te maken en zo een lichte verschuiving in onze ervaring te
veroorzaken. Het heeft iets te maken met humor: een relativerende
schranderheid die een meerduidigheid oproept. Het heeft iets te
maken met een omarmen van de dubbelzinnigheid van alle dingen
in de wereld, die zowel alles als niets kunnen betekenen, afhankelijk
van de plaats, de tijd en onze behoeften. Het heeft iets te maken met
een openheid jegens de wereld zoals ze is, waardoor je er greep op
krijgt en er iets aan toe kan voegen en misschien zelfs iets aan kan
veranderen.
5 april 2010
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Tussen bric-à-brac en virtuele perfectie
Gesprek met Nick Ervinck
Ik bezoek Nick Ervinck in een reusachtig bedrijfspand met toonzaal,
palend aan een Vlaamse steenweg in een verre uithoek van het land.
Hij heeft het pand nog maar pas in gebruik genomen. Het wordt
gebruikt als stapelplaats, atelier, kantoor, toon- en woonruimte. Tot
nog toe werkte hij in het ouderlijk huis, dat volledig gevuld raakte met
werk. Ervinck is onafgebroken bezig. Dat zie je aan de bijzondere,
slechts ten koste van veel moeite verkregen vorm van zijn werk, aan
de hoeveelheid werken, maar ook aan de manier waarop hij over zijn
werk spreekt en mij ontvangt. Ik heb de ruimte amper betreden en
ben nog beladen met rugzakken, statieven en camera’s als hij zich al
verontschuldigt voor iets dat hij bijna vergeten was mij te vertellen,
waarna zijn betoog zich niet meer laat stuiten, omdat het voortvloeit
uit een authentieke passie.
Nick Ervinck: Dit zijn mijn allereerste 3D prints. Het zijn onderdelen
van een maquette van een boorplatform dat in 2002 is ontstaan door
het piepschuimen verpakkingsmateriaal van een HP-printer samen
te voegen. Er bestaan verschillende versies van de oorspronkelijke
maquette, die 80 cm hoog was. Eerst was er een ruwe versie met
verfklonters, onder meer geïnspireerd door het werk van Franz
West. Daarna heb ik exact hetzelfde model gemaakt met een cleane
afwerking: geschuurde en gelakte MDF.
Nick Ervinck, ‘WARSUBEC’. Polyester, polyurethaan, muliplex en ijzer, 2 x 314 x 1222 x 647 cm, 2009, Stichting LiedtsMeesen, Zebrastraat Gent. Foto: Pieter Huybrechts

- Paul McCarthy maakt ook twee of drie, meer of minder ruwe versies
van dezelfde sculptuur.
Ervinck: In 2002 had ik nog niet van McCarthy gehoord. Ik zat
in een studierichting waar ik weinig leerde. Ik heb verschillende
studierichtingen geprobeerd, bijna altijd hadden ze iets beperkts. Mijn
werk is ontstaan door een belangrijke beslissing, die ik heb genomen
nadat ik op 11 september de aanslag in New York had meegemaakt.
Thuisgekomen ben ik begonnen met het maniakaal scannen van alle
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dia’s die ik ooit had gemaakt. Dat waren zo’n 5 à 6000 foto’s. Gaandeweg
gingen die foto’s denkbeelden en associaties oproepen. Daaruit zijn
de boorplatforms ontstaan, die mij niet alleen boeiden door hun
sculpturale karakter en hun industriële, mechanische karakter, maar
ook door hun haveloze staat, met de afgebladderde muren, die voor
mij een symbool waren voor het leven of de vergankelijkheid. Het
werkelijke boorplatform zou 60 meter hoog zijn. De schaalverhouding
is heel belangrijk. Bij een klein model moet je het verlangen krijgen
opgezogen te worden. Een groot ding moet een vervreemdend element
in het landschap brengen.
Van de sculptuur in de Zebrastraat en de sculptuur die ik heb
gemaakt voor het S.M.A.K. heb ik geen maquettes gemaakt. Door
mijn ervaring in het atelier kan ik de moeilijkheden inschatten
zonder maquette. Een klein prototype kan er prachtig uitzien, maar
computertekeningen zijn toegankelijker voor het publiek. Ik vind
het belangrijk dat de mensen echt kunnen zien wat ik heb gemaakt.
In Shanghai heb ik het sculptuurtje IKRAUSIM getoond naast een
grote projectie van een virtuele camerabeweging doorheen de 3Dtekening van hetzelfde sculptuurtje. Ik was niet zeker dat de mensen
het verband tussen beide beelden zouden opmerken, het leken wel
twee uitersten: een fragiel voorwerpje en een virtuele wandeling
doorheen een reusachtige grot. Maar algauw begonnen de mensen
samen overeenkomsten te zoeken en aan te wijzen… De sculptuur
bevat afgeronde botvormige elementjes van ongeveer 2 millimeter
doorsnede. Dat is dunner dan je ze met de hand kan maken. Een
andere reden waarom je deze sculptuur niet met de hand zou kunnen
maken, is de onbereikbaarheid van de verschillende elementen. Je kan
er niet bij. Je kan ze alleen maar maken met 3D-printers. Daartoe
moet je ze eerst wel tekenen in 3D natuurlijk.
Zo maak ik nu dingen die vroeger technisch onmogelijk waren. Ik
wil iets toevoegen aan wat al bestaat. De grenzen verleggen. Flirten
met technologieën… De elementjes van IKRAUSIM konden niet dun
ner zijn. De sculptuur bevindt zich op de grens van het maakbare.
Zowel de bronsgieter, de 3D-firma als ikzelf dromen erover dezelfde
sculptuur negatief te printen, zodat er een gietvorm ontstaat die
dan misschien met brons gevuld kan worden, maar voorlopig is dat
technisch nog niet mogelijk. IKRAUSIM is een sculptuur met een
sprekende, poëtische vorm die samenvalt met de inhoud ervan. Ze

kwam tot stand als bijdrage voor de tentoonstelling Fantastic Illusions
in het Moca in Shanghai, dat omringd wordt door artificiële rotstuinen.
Ik ben vertrokken van de manier waarop ik kijk naar Aziatische kunst,
die mij zelden kan bekoren, omdat ik de achtergrond niet ken. Zelfs
als je naar louter vormen kijkt, moet je ze kunnen lezen tegen de
achtergrond van andere, bekende vormen. Ik wilde een werk maken
dat in beide werelden begrijpelijk was: enerzijds vanuit de rotstuinen
rond het museum en anderzijds vanuit de organische vormen van
Hans Arp en Henry Moore.

150

151

- Onlangs las ik een boek waarin de auteur beweert dat Duchamp het
urinoir heeft gekozen, omdat het een lelijk voorwerp is. Volgens mij
koos hij dat voorwerp omdat hij het in New York in een etalage of een
winkel had gezien en omdat het hem deed denken aan de vormen van
Hans Arp. Begrijp jij hoe iemand kan denken dat het urinoir een lelijk
voorwerp is?
Ervinck: Ze vinden het een lelijk voorwerp omdat ze de associatie niet
kunnen wegdenken. Hun blik is bezoedeld.
- Je sculpturen zien eruit als de onmogelijke skeletten van vrijwel
volledig leeg gespoelde rotsblokken, als ijle harnassen waar afwezige
volumes in zweven.
Ervinck: Ik heb een futuristische rots gemaakt die je alleen maar kan
maken met de huidige computertechnologie en de mogelijkheden
van het 3D-printen. Maar dat is moeilijk uit te leggen aan mensen
die weinig weten over het ontwerpen met computers. Wat mij daarin
interesseert is hoe de computer mij in staat stelt anders te creëren.
- De sculptuur is symmetrisch.
Ervinck: Ja ik heb één helft getekend, gespiegeld en dan beide
tekeningen aan elkaar ‘gemodeled’.
- En de tekening die je voor Museum M in Leuven hebt gemaakt?
Ervinck: Die is ook symmetrisch, behalve de reflecties. Als ik sculpturen
ontwerp in 3D-programma’s laat ik er bomen, wolken of delen van de

omgeving in weerspiegelen. Complexe 3D-prints kunnen we nog niet
glanzend maken, omdat je er met de handen niet bij kan. Je kan ze wel
in de massa kleuren met chemische inkten, maar je kan ze niet glad
schuren… Soms heb ik heimwee naar mijn bric à brac sculpturen van
vroeger, naar de ruwe aanpak van Folkert de Jong en Franz West.,
maar sinds IBANULK (2004-2006) wil ik sculpturen maken die de
perfectie van de virtuele wereld benaderen.
- IBANULK is de 2,5 meter lange, 1,23 meter hoge maquette van een
witglanzende assemblage van een boot, de abdij van Cluny en de Twin
Towers. Hoe kom je aan de titels van je werk?
Ervinck: Meestal zijn het collages van stukjes woord die iets met
de sculptuur te maken hebben. BA komt van bâteau. NULK komt
van Cluny. Het zijn ook woorden die niet voorkomen op Google. Ik
probeer met de titels een bevreemdende sfeer te ceëren. Binnen tien
jaar breng ik een woordenboek uit met mijn eigen taal of titels.
- Hoe heb je ‘IBANULK’ gemaakt?
Ervinck: De onderkant is van polyester, de bovenkant is van gelakte
MDF. Zoals gezegd wilde ik een sculptuur maken die de perfectie van
de virtuele wereld nastreeft. Het gaat om een soort van droombeeld
zoals in de schilderijen van Magritte. Tegelijk gaat het om de macht
van de kerk en de macht van de economie. De echte macht berust nu
bij de oliebaron. Maar bovenal gaat het voor mij over de verhouding
tussen het abstracte en het figuratieve. Het is een slagschip dat minder
lomp geworden is door de twee voelsprieten. De voorkant van het
schip is spitser, de achterkant heeft meer de vorm van een olietanker.
Ik heb het werk al drie keer getoond. Het moet getoond worden in
een perfect afgewerkte, blauwe of zwarte ruimte die op een theatrale
manier verlicht wordt. Ik hou ervan zo’n presentatie te regisseren. Eén
keer dachten de mensen dat het werk van porselein was, in de Brakke
Grond, waar de muren zwart waren, verloren de toeschouwers de
referenties en dachten ze dat ze een computerbeeld zagen. Het kan
ook omgekeerd. In Museum M toon ik momenteel AGRIEBORZ: een
heel grote print in een witte ruimte. Daar lijkt het alsof de tekening in
de ruimte komt zweven. Ik noem dit een 2D sculptuur.
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- Hoe heb je de sculptuur voor het S.M.A.K. gemaakt?
Ervinck: Ze is volledig opgebouwd uit pur-schuim dat voor de
stevigheid bedekt werd met verschillende lagen polyester en glasvlezel
en ten slotte een laag polyesterplamuur en de laklaag (RAL 1003
Signaalgeel). Het boeiendste en voor mij interessantste aan het maken
van deze sculptuur was dat ik voor het eigenlijke beeldhouwen moeilijk
met een bedrijf kon samenwerken, omdat niemand de tekening kan
lezen. Omdat het beeld geen duidelijke voor- of achterkant heeft, is
het niet voldoende een vooraanzicht, zijaanzicht en bovenaanzicht te
tekenen om het uit een blok te halen. De enige oplossing was zelf aan
de slag te gaan met de laptop bij de hand, zodat ik de fysieke realiteit
voortdurend kon toetsen aan de 3D-tekening. Het ging om een
gelijktijdig denken met de computer en in de ruimte. Dat is nieuw.
- En de sculptuur voor de Zebrastraat? Hoe heb je die gemaakt?
Ervinck: Eerst heb ik op millimeterpapier een schets gemaakt die een
muur met gaten voorstelde. Daarna heb ik de schets overgetekend in
3D en het voorwerp volumineuzer gemaakt. De kern van de sculptuur
bestaat uit multiplex van 36 mm dik, die ik in de juiste vorm heb
gezaagd met een CNC machine. Daarrond is pur-schuim gekomen dat
ik in de juiste vorm heb gefreesd met een zelfgemaakte, uitvergrote
frees die gebruikt wordt om hoeken rond te schuren. De afwerking is
gebeurd met glasvezel, polyester, 2000 liter spuitplamuur en lakverf.
We hebben er 3 maanden met twaalf man aan gewerkt. Tot slot hebben
we een zijmuur van de loods verwijderd om de sculptuur naar buiten te
kunnen halen. Mensen die foto’s zien van het transport denken dat het
om photoshop-montages gaat. Het transport gebeurde ‘s nachts om
zo weinig mogelijk hinder te hebben van het verkeer. We arriveerden
rond twee uur. Mensen kwamen naar buiten in hun pyjama en om
acht uur ‘s ochtends stonden ze er nog altijd in hun pyjama.
- Wat bedoel je met box en blob?
Ervinck: Box staat voor de oude architectuur, blob voor de nieuwe,
die dankzij de computer meer organische vormen kan realiseren. Mijn
werk in de Zebrastraat is een blob op een box, waarbij het gebouw
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als sokkel fungeert. Tegelijk is de sculptuur zelf ook een afgeronde
box. De sculptuur verwijst naar de ornamenten in de hedendaagse
architectuur, maar maakt het terras niet minder functioneel. Je kan
het nog steeds gebruiken. Je zit zelfs een beetje beschut, zonder dat je
blik echt belemmerd wordt. Het is een zowel poëtische als functionele
sculptuur.
- Ben je beïnvloed door architecten?
Ervinck: Ik ben naar het werk van architecten gaan kijken toen ik geen
gelijkgestemde beeldhouwers meer vond. Op mijn 20ste bewonderde
ik Richard Artschwager en Franz West. Artschwager omwille van zijn
imitatiehout, hout als foto, hout als textuur in computersoftware. Franz
West omwille van de verfklonters, de verfspatten. Die kan je imiteren
met een computer, maar het blijft imitatie. Inhoudelijk was ik geboeid
door het verhaal van de sokkel bij Didier Vermeiren. Op mijn 22ste
bewonderde ik het werk van Manfred Pernice en Yves Netzhammer.
Pernice omwille van zijn bric à brac sculpturen en op inhoudelijk vlak
omwille van zijn verhaal rond architectuur en containerschepen. Yves
Netzhammer omwille van zijn gigantische oeuvre dat bestaat uit een
netwerk van 3D animaties met een psychologisch-literaire inslag. Op
een bepaald ogenblik kon de beeldhouwkunst mij echter niet meer
boeien, ik zag te weinig evolutie. Sindsdien word ik meer en meer
aangetrokken tot de wereld van de architectuur, die mij grotendeels
onbekend is. Geleidelijk leer je wel een en ander kennen. Ik hou
van sommige projecten van Jurgen Mayer. En ik ben geboeid door
architecten die digitaal werken zoals Gregg Lyn, Zaha Hadid en
XEFIROTARCH, hoewel ik mezelf zeker geen kenner van hun werk
zou noemen.
- Op een bepaald ogenblik ben je koralen gaan nabouwen.

is de controle. Diezelfde controle wilde ik toepassen op de koralen.
In 2003 heb ik er een gemaakt met een PVC-bol, PVC-buisjes, gips,
maquettegras en verf. In 2004-2005 probeerde ik met industrieel
materiaal natuurlijke vormen te creëren. Ik sneed geribbelde
elekriciteitsbuizen in stukjes van een tweetal centimeter, bekleefde
daarmee een vorm en bespoot het geheel met een industriële verf.
Tijdens een residentie aan het FLACC heb ik mijn eerste polyester
sculptuur gemaakt. Op school had ik geen enkele technische kennis
verworven. Ik begon ook te werken in klei. Ik liet mij inspireren door
geweien en koralen. Ik moest geduldig zijn. De klei moest droog genoeg
zijn om te kunnen blijven staan, maar ook vochtig genoeg om verder
te kunnen bouwen. Dat was niet zo eenvoudig. Zo is onder meer een
koraal ontstaan die volledig is opgebouwd uit schoorstenen.
- In 2007 maakte je ‘YAROTUBS’, een koraalachtige sculptuur die is
gemaakt uit nagemaakte flensbuizen.
Ervinck: Echte, metalen flensbuizen zijn veel te duur. Daarom heb ik
een maquette gemaakt met PVC-buizen van elf centimeter doorsnede.
Ik heb zelf flenzen gefreesd met een klokboor en kruisverbindingen
gemaakt met een CNC-machine. De maquette meet zeven bij acht bij
1,70 meter. Ik kon ze in mijn auto vervoeren als een meccano. Ik kan
ze ook telkens op een andere manier opstellen. Ze bestaat uit flexibele
modules. Ik zou de sculptuur graag in het echt maken, dertig bij dertig
meter groot, bestaande uit metalen buizen van veertig centimeter
doorsnede. De productie zou 250.000 euro kosten.
- Waarom zijn je sculpturen geel?
Ervinck: Ik heb niet de ambitie om bekend te worden als de gele
kunstenaar. Het is gewoon een kleur die werkt.

Ervinck: Ja, ik was naar de Biënnale van Venetië geweest en had
daar in een kraampje koralen gevonden. Die koralen bleven maar
rondslingeren tot ik op een dag op het idee kwam ze na te bouwen.
Vroeger heb ik veel God-games gespeeld, waarbij je start met een leeg
landschap en volledige steden kan bouwen, de politie kan organiseren,
de belastingen innen, enzovoort. Wat mij in deze games interesseert

- Het is ook een kleur die afkomstig is uit het stadsbeeld, zoals het rood
en wit van Luc Deleu.
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Ervinck: Ja. Daarnaast is geel altijd mijn lievelingskleur geweest. Als
kind koos ik altijd gele kleren in de winkel. De verkoopsters wisten
dat en boden meteen de gele stukken aan. Als adolescent liep ik school

aan een kunsthumaniora in Brugge waar iedereen een donkerblauw
uniform moest dragen. Een kunstschool zonder kleur! Stel je voor.
Een depressieve mierenkolonie… Toen ik nadien in Gent studeerde,
ging ik jarenlang gekleed in het geel. Ik droeg een gele hoed, mijn
GSM was geel, mijn uurwerk, mijn fiets, alles… Geel is de kleur van
de keizer en van de gekken… En het heeft een prikkelend, opbeurend
effect. Dat kan ook geen kwaad…
- Vorig jaar maakte je een tentoonstelling in een virtuele galerie.
Ervinck: Die opdracht is voortgevloeid uit een print die ik KOROBS
heb genoemd en waarvoor ik een ruimte van het MOCA in Shanghai
tot in de kleinste details heb nagebouwd in een 3D-programma. Alleen
de achterliggende bomen zijn afkomstig van een foto… Een galerie
uit Los Angeles die digitale kunst wil promoten heeft een befaamd
architectenbureau gevraagd een virtuele galerie te ontwerpen voor
de Brunnestraße in Berlijn. Ik heb die virtuele ruimte gekregen
van de galerie en heb die zo realistisch mogelijk aangepakt. Op de
achtergrond zie je een kantoor dat ik helemaal heb nagetekend. Alles
is virtueel, zelfs de nietjesmachine. Het enige wat ik niet heb getekend
zijn de bomen die je doorheen de ramen ziet. Vervolgens heb ik een
sculptuur gemaakt voor de ruimte en slecht gekadreerde beelden
gerendered, zodat ze eruitzien als echte foto’s. Verschillende mensen
hebben mij nadien gefeliciteerd met de tentoonstelling, voorwendend
dat ze er echt geweest waren.
5 april 2010
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Nick Ervinck, ‘IKRAUSIM’. 3D print, 60 x 46 x 35 cm, 2009. Foto: Nick Ervinck

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 dui
delijk 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 sculp
tuur 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 onvoorspelbaar159
Peter Buggenhout, ‘Gorgo #11’. Paardehaar, bloed, vodden, 94 x 83 x 41,5 cm, 2007.

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…

‘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.
- Oorspronkelijk was je schilder.

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

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-
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Opgenomen in een reusachtige schroothoop

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.

Educational Complex Onwards
Mike Kelley in Wiels

- Vandaag verstuif je stof zoals je vroeger pigment strooide.
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.

Wat een krachtige, strakke, rijke tentoonstelling in Wiels! Wij hebben
nu een eigen stukje MoMA in Brussel! Het gebouw werd op een functi
onele 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 ver
duisterd met eenvoudige, elegante inzetstukken. Wat een verademing
eens een tentoonstellingsruimte te betreden die niet verpest is door tien
tallen 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.

6 maart 2009

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
rekwisieten 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 worden 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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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.)
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 Din
gen. 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 Eynde is anders, complexer, verfijnder
en misschien ook doeltreffender. Met een enthousiasme dat herinnert
aan Walt Whitman en aan 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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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.
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 paleontologen 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 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 niet-menselijke 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 Canadese 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 nodigde 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.
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.
Ik ben benieuwd te zien hoe dit prachtige en doorvoelde werk zich
zal ontwikkelen.
2 februari 2009
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Een piepschuimen zwerver
Over een tentoonstelling van Freek Wambacq

Momenteel loopt in het kunstencentrum Netwerk in Aalst de tentoon
stelling ‘Rocaille / Gereedschapskist / Le Vase-entrepôt’ van de dertigja
rige, 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 Vran
ken) 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, 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
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.
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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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Kermis der ijdelheden
Een gesprek met Paul Casaer
Paul Casaer (1967) maakt ruimtelijk werk sinds het eind van de jaren
tachtig. Hij maakte ook een tijd foto’s, maar sinds 2005 wijdt hij zich
opnieuw voornamelijk aan het maken van ruimtelijk werk. In deze
tentoonstelling ontmoeten we een aantal boeiende werken die, als de
stille getuigen van een uitgeraasd feest, waardige bestanddelen van
een ongrijpbaar verhaal proberen te zijn.
We lopen door de galerie en treffen links en rechts, als aan de kant
geschoven overblijfselen, tegelijk compacte en verbrokkelde iconen
aan die onze wandeling lijken te ritmeren als een statieweg. Wat zien
we? Zeven verchroomde broden die elk op een krant rusten. Twee
op de grond rustende toonkastjes. Het eerste bevat enkele replica’s
van verzaagde botten, aan een draad geregen als een halssnoer, een
amulet of een feestelijke versiering. Het tweede bevat enkele takken
(waaronder takken van rozelaars) waaraan met verschillende soorten
elastiekjes roze geschilderde balletjes bevestigd zijn, twee aan twee.
We denken aan de haartooi van meisjes, aan tweelingkersen, maar ook
aan de bloesems van de Japanse kerselaar, die het beeld van een snelle,
felle jeugd en de onvermijdelijke vergankelijkheid oproepen. We zien
grote, cirkelvormige voorwerpen die een fluokleurige schaduw op de
achterliggende muur werpen. En we zien een reusachtige, gebroken
en gespalkte blokfluit. De werken lijken zo compact mogelijk te willen
worden en tegelijk zoveel mogelijk verhalen te willen oproepen, als de
verdwaalde componenten van een weggegomde wereld.

Paul Casaer, ‘Flute’, 2010. Koraalberg, Antwerpen, 2010.

‘Het graan dat sterft, zal leven.’ Zoals we in Rogier Van der Weydens Calvariediptiek aan de voet van het kruis de schedel van Adam
aantreffen, als herinnering aan de zondeval, maar ook aan het prille,
onbezoedelde, onschuldige begin van alle tijden, zo vinden we aan de
voet van Paul Casaers Rainbow uit 2007 enkele houten replica’s van
verzaagde kniebogen van runderen, die op hun eigen heldere manier
doen denken aan de overblijfselen van een feestmaal. De dood van
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de vleesgeworden God is een beeld dat we op talloze manieren kunnen lezen: als overblijfsel van een maatschappelijk gebruik, als sociaal
en politiek document, als poëtische opstand tegen onze sterfelijkheid,
als erotisch icoon. De dood van Christus betekent een nieuw begin.
‘Dankzij de dood,’ schrijft Marcus Aurelius, ‘blijft de wereld eeuwig
fris en jong.’
- Bestaat er een verband tussen je huidige sculpturen en de foto’s die je
vroeger maakte?
Paul Casaer: Aanvankelijk waren mijn foto’s bedoeld als documentatie voor mijn ruimtelijk werk, dat gebaseerd was op plantaardige
en dierlijke vormen en dat vertrok van voorwerpen die je gezicht
belemmeren in een landschap, maar algauw gingen de foto’s een eigen leven leiden. Ik maakte foto’s van urbane situaties en objecten in
landschappen. Maar in 2002 heb ik besloten geen landschappen meer
te fotograferen. Ik ging op zoek naar manieren om met mijn foto’s
een narratief verloop te suggereren zonder een verhaal te vertellen,
bijvoorbeeld door een soort van tijdsverloop op te roepen. Maar ik
heb mijn fotografische passie altijd als een soort van overgangsperiode
beschouwd, onder meer omdat ik geen vrede kon vinden met het fotografische kunstobject als eindresultaat. Ik hield er wel van als foto’s
gepubliceerd werden, bijvoorbeeld in een boek of in de vorm van een
prentbriefkaart, maar niet als ze op zich een kunstobject moesten vormen. Ik ben vooral geboeid door het tactiele: door de maat, de schaal
en het gewicht van een ding. Toen ik in 2005 besloten heb mij in het
atelier opnieuw toe te spitsen op het eigenhandig maken van sculpturen, hebben mijn foto’s mij wel veel geholpen, omdat ik vaak sporen
fotografeerde van handelingen die tot een bepaald ding hadden geleid. Toen ik nog foto’s maakte, liep ik rond en liet ik mij overvallen
door markante plekken, door situaties, door rare samenkomsten van
dingen, ingrepen en lichtinvallen die ervoor zorgden dat concrete dingen hun banaliteit leken te overstijgen. Mijn foto’s toonden bijvoorbeeld een plek waar iets was gebeurd, waar iemand een voorwerp aan
toe had gevoegd, dat vervolgens vergaan was en nadien werd hersteld.
In mijn sculpturen probeer ik zo’n maakprocessen te tonen of te laten
voelen.
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- De tentoonstelling heet ‘The Vanity Fair’.
Casaer: Elke sculptuur stelt een onderdeel van een Vanitas-schilderij
voor, maar zonder dat je de betekenis door de strot geduwd krijgt,
zoals in de meeste van die schilderijen. Elk verval kan bijvoorbeeld
ook een herstel inluiden, zoals je opmerkte tijdens je vorige bezoek
aan het atelier.
- Je maakt voorwerpen die meerduidig willen zijn, die een meerduidig
verhaal willen oproepen.
Casaer: Elke zomer bezoek ik in Frankrijk dezelfde plek. Op weg naar
de bakker loop ik altijd voorbij een groene deur, waarop iemand twee
gele driehoeken heeft geschilderd. Het paneel van de deur is samengesteld uit vier driehoeken, maar iemand heeft besloten slechts twee
ervan geel te schilderen. Die deur straalt een magnetische kracht uit,
die de eigen trivialiteit overstijgt. Het beeld bevat een onverklaarbare, retinale spanning, die niet alleen de deur meer aanwezig maakt,
maar ook de beslissing van de persoon die haar heeft geschilderd. Ik
probeer sculpturen te maken die vertrekken van een triviaal beeld,
van een anekdote, van een private situatie, maar die tegelijk berichten
over de kunstwereld, over een omgang met beelden of over het leven
in het algemeen. Je ziet de lokale toestand, maar je denkt ook aan het
werk van Ellsworth Kelly en aan de vlaggetjes waarmee dorpsfeesten
versierd worden. Ineens ontstaat er iets waardoor je aan al die dingen
tegelijk gaat denken en je gedachten in een stroomversnelling geraken, alsof je hoofd een flipperkast is waarbij een afgeschoten knikker
allerlei referenties aantikt. Zo ontstaat soms een roes, die ik met mijn
werk zou willen oproepen.
- Voor deze tentoonstelling maakte je een vier meter lange replica van
een barokblokfluit. De dag voor de opening van de tentoonstelling heb
je de fluit in twee gebroken en gespalkt met aluminium onderdelen van
een vroegere sculptuur.
Casaer: Ik probeer situaties te bedenken en uit te voeren waarbij het
constructieve aspect wordt hernomen, waardoor er iets in het voorwerp kan glippen dat het concrete overstijgt. De meest magische en
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betoverende situaties zijn vaak de meest simpele. Een complex beeld
kan ons betoveren omdat we nooit klaar geraken met de lectuur ervan, maar een eenvoudig, overzichtelijk beeld dat erin slaagt ons te
betoveren, reikt veel verder. Toen de fluit af was, deed ze denken aan
de voorstelling van een fluit: het voorwerp leek nog niet onderhevig
aan de zwaartekracht. Het had nog geen ziel. Ik heb de fluit dan door
struiken geduwd, om de huid te krassen. Daarna heb ik haar geplamuurd en proberen te herstellen. Elke keer als je zo’n stap zet, voel
je dat het ding een leven achter de rug heeft en zijn onschuld verliest.
Uiteindelijk heb ik haar kapot gegooid en gespalkt met materiaal dat
beschikbaar was, zoals de twee zwarte spanriemen die toevallig in
mijn wagen lagen. Ik dacht: ik maak haar kapot en repareer haar met
de middelen die ik heb, om niet opnieuw in een soort van kunstzinnigheid te vervallen.

Casaer: Mijn onderkoelde voorwerpen zijn formeel gezien schatplichtig aan het minimalisme, maar ik schep er genoegen in om ze titels
mee te geven die eerder bij een rococo-schilder als Fragonard zouden
horen. Dit doet je anders kijken.
- Wat ben je nu van plan?
Casaer: Eigenlijk wilde ik voor deze tentoonstelling een guirlande
van betonnen vlaggetjes van 1,2 meter hoog maken, maar dat is niet
doorgegaan. Nu ben ik bezig met de voorbereiding van een betonnen
beeld van een vlam of een vuur. Een ‘concrete fire’. Een metaforische
vuurhaard. We zien wel waar dat ons brengt.
28 januari 2010

- De voorzijde van de hoepels is in dégradé beschilderd met een gele of
roze kleur. De achterkanten kregen een fluo-versie van dezelfde tint, die
op de muur afstraalt, als een oplichtende schaduw. De voorwerpen lij
ken daardoor transparant te worden. Of omgekeerd: hun vergankelijk
heid lijkt tastbaar te worden.
Casaer: Die hoola hoops zijn voortgekomen uit plastieken voorwerpen
die je soms vindt op het strand. Hun buitenkant is verbleekt, maar
binnenin bezitten ze nog hun oorspronkelijke kleur. Als ze beschenen worden door de zon, werpen ze daarom felgekleurde schaduwen.
Als ik zo’n voorwerp maak, denk ik natuurlijk aan het werk van Dan
Flavin, maar niet zonder te beseffen dat Dan Flavin nooit een hoola
hoop zou maken. Ik hou van de connotaties van dat voorwerp: het
vertier, het onbenullige, het onbezorgde, de dans, het meisjesachtige,
het pop-achtige. Eerst heb ik de kleur voor de achterzijde bepaald en
die heb ik verzacht en in de vorm van een dégradé hernomen aan de
voorzijde van de hoepels, zodat ze doen denken aan verkleurde foto’s,
alsof de kleur op de muur is losgekomen van het object. Het zijn eenvoudige, minimale voorwerpen, die door een kleine toevoeging een
soort van rijkdom krijgen.
- Soms doe je dat ook met je titels.
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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 ambach
telijk 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.

Leon Vranken, ‘The Travelling Riddle’, 2009. Courtesy Stella Lohaus Gallery, Antwerpen

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.

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?
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 dennenhout en de schraagjes van de andere tafel zijn eiken
replica’s.
Vranken: Deze installatie 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

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 deze
186

187

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 kunsttijdschriften zijn toch niet geïnteresseerd in gesprekken over de vorm van het werk. Die willen ingelicht worden over de
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algemene 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 van
uit 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 Bourdelle 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 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

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 (op p. 116
vindt u links op de afbeelding het werk Große Korde uit 1968), 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

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.
- Wat toon je bij Hufkens?
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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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.
- In 1996, tijdens het maken van de catalogus voor Limoges, ontdekten
we dat het woord ‘formeel’ voor jou een pejoratieve betekenis had, ter
wijl ik, vertrekkend van ideeën over de literaire vorm die ik had aange
troffen 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 bete
kenis. Hoe zie je vandaag de relatie tussen een betekenisloze vorm en,
bijvoorbeeld, een politieke of poëtische betrokkenheid?
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, brand
netels 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.
19 februari 2009
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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 bete
kenis 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 aange
haalde beeld van het leeggelopen lichaam is echter zo sprekend, dat ik
ervoor heb geopteerd het gesprek in zijn authentieke scheefgetrokken
heid 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 Oude; 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 zelfdragen
de 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 be
schouwen 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 ver
schillende, holle afgietsels. Eerst maak je ze aan elkaar vast met dikke
naalden en touwtjes en als de vorm definitief is, verbindt je ze met el
kaar. Door hun koloriet, maar ook door de beweging van de verschillen
de 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 schilde
ren 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 de
len 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 gepo
lijst resultaat en hij houdt ervan die verschillende niveaus naast elkaar
te plaatsen als verschillende graden van de verwerkelijking van een fan
tasie 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 soortgelijke 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 ruggen
graat. Dat is een meer sculpturale manier om het samengestelde ka
rakter 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 vor
men (bijvoorbeeld een sculptuur van Henry Moore) waar hij gaten door
boort. De sculpturen lijken bouwsels rond deze gaten. Zijn tentoonstel
lingen 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 bijvoor
beeld 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 af
stotelijk 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 sculptuur 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 sculpturen zich vermengen 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 figuurtje 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 men
selijks, 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… On216

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 had
den 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 heb217

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 res
pectieve 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 wer
ken (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 buiten
matig 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 twijfel en openheid,
Lucas Cranach de Oude
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 Oude. Je hebt net een tentoonstelling
met werk van hem bezocht.

Berlinde De Bruyckere, Emilio Steinberger en Nele De Roo, oktober 2008

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 bene
den 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 oneindige 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.
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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 paar
den 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 schake
ringen 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, ter
wijl 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 kada
vers, 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 ho
peloze 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 onbe
wuste 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 Hiëronymus 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 getrof
fen?
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
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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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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 Oude.
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. 221),

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 Schmer
zensmannen. 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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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.

Guy Ben-Ner, ‘Wild Boy’ (2008), video met decor van ‘Wild Boy’ (2004). Courtesy Objectif Exhibitions, Antwerpen

De derde 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 hen 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,
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grappige setting 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 Shreck of in de nieuwe Sjakie en de chocoladefabriek, waarin
op een grappige manier wordt verwezen naar 2001: A Space Odyssey,
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 struisvogelfilm 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 afzonder
lijk 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 con
clusie 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 bescha
ven – 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 moge
lijk worden. Ik ben geraakt door het beeld van kinderen en kinderlijke
bezigheden die onzichtbaar zijn voor hun ouders. Tegelijk heb ik de nei
ging 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 pro
beert te lezen.
Ben-Ner: Ik probeer te werken met alle beschikbare middelen
(lacht).
- In ‘Berkeley’s Island’, je eerste film, zitten heel mooie camerabewegin
gen, hoe minimaal ook.
Ben-Ner: Ik wilde klassieke, bewegende beelden 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 konij
nen 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 jon
gen 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 be
dreigend. 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-kos
tuums 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

Uit de afstand het lichaam
Een gesprek met Marie-Françoise Plissart

Het Antwerpse fotomuseum toont momenteel een retrospectieve ten
toonstelling 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 mi
nuit met een nawoord van Jacques Derrida… Je maakte dat boek met
de scenarist of schrijver Benoît Peeters, met wie je vaak hebt samenge
werkt, 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 fotomu
seum 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 he
lemaal 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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Naar nieuwe talen
Over een tentoonstelling van Sarah Vanagt

Sarah Vanagt, ‘Ash Tree’, video-installaitie. ‘Pocket Cinema’, Het Domein, Sittard, 2010. Foto: Bert Janssen, Maastricht

Ik spreek tot u met omgeroerd gemoed, want ik heb vandaag een
mooie tentoonstelling gezien, ineengestoken door Sarah Vanagt
(Brugge, 1976). Ik hou niet van kunstenaars en curatoren die
tentoonstellingsruimtes verduisteren met zwarte verf en zwarte doeken.
Ik vond de Documenta met al die duistere hokjes een afgrijselijke
mislukking. Waarom niet een televisiekanaal opgericht (een tweede
kanaal van Arte) dat al die documentaires en films een jaar lang in heel
Europa had uitgezonden? Maar vandaag stonden de zaken anders. De
films die ik te zien kreeg waren écht de moeite en de manier waarop
Vanagt omgaat met de tentoonstellingsruimte, onder meer door het
gebruik van piepkleine projectoren of zelf gemaakte, door de ruimte
gestrooide schermen, strookt volledig met de inhoud van haar films,
die op de meest pregnante manier duidelijk maken dat de vormen die
wij gebruiken om met de werkelijkheid om te gaan op hun beurt een
eigen gruwelijke of wonderlijke werkelijkheid voortbrengen.
Onderweg hoor ik op de radio dat het genoom van enkele
bosjesmannen in kaart is gebracht en dat individuen van dit ‘volk’
onderling genetisch meer verschillen dan Europeanen en Aziaten.
Onlangs las ik bij Dawkins dat procentuele verschillen op genetisch
vlak weinig betekenen als je er niet bij vertelt op welk niveau je
telt. Duidelijk is wel dat het genetische verschil dat zorgt voor een
verschillende huidskleur volstrekt onbeduidend is als indicator voor
veel grotere verschillen tussen individuen. (En we zwijgen over de
opvoeding en de omgeving, die zorgen voor het enige relevante verschil
tussen mensen.) Even later hoor ik op de uitstekende Franstalige
zender Première een nieuwsfeit dat door de Vlaamse journaals niet
wordt vermeld: in een Afrikaans land werd net de noodtoestand
afgekondigd. Ik hoor de gewichtig sprekende Afrikaan in het Frans
de initialen van zijn partij struikelend declameren. Het brengt mij de
afkorting R.C.D. in gedachten, die een rol speelt in een ontroerende
film van Sarah Vanagt. In die film horen we een soldaat uitleggen hoe
hij de toestand in Congo ziet. Hij vertelt over de haat jegens de Tutsi’s.
Het uitmoorden van 1200 mensen in zijn geboortedorp. Hoe met
bulldozers over levende mensen werd gereden.
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Op het scherm zien we een vrijwel roerloos vanitas-beeld. Een
tafelblad met één fles whisky (Hunter’s Choice), twee half leeg
gedronken glazen, en een asbak waaruit af en toe rook opstijgt. De
kringelende rook versterkt het vanitas-beeld. (Ons leven is als smook.)
Af en toe licht het tafelblad op onder de flakkerende reflectie van een
onzichtbaar televisiescherm. Dan zien we bijvoorbeeld een fragment
uit een liedjesprogramma of een reclamebericht. Daarna keert het
relaas van de soldaat terug.
De tentoonstelling valt uiteen in de vertoning van een vijftiental, vaak
korte filmpjes die in lusvorm geprojecteerd worden. Sommige worden
geprojecteerd op de muur aan de hand van kleine projectoren die op
een staander bevestigd zijn, sommige op kleine papieren zakdoekjes
die bovenaan strak gehouden worden door een dun houten stokje, dat
door middel van twee garendraadjes aan het plafond werd gehangen.
De zakdoekjes, die in de Congolese grensstad Goma verkocht worden
door kinderen, schommelen zachtjes van voor naar achter, waardoor
het beeld onscherp wordt en dan weer scherp. Je zou dit kunnen zien
als een vormelijke variant van de rook in het vanitas-beeld.
Overal in de tentoonstelling tref je details aan die van een groot
vormbesef getuigen. Een IKEA-bank werd overtrokken met een Afri
kaans aandoend stuk textiel. Twee projectieschermen, die bestaan
uit wit geschilderd, massief hout, staan rug aan rug, scheef, en van
een verschillend formaat. Wel zijn ze aan elkaar bevestigd met een
speciaal daarvoor vervaardigd metalen hulpstuk. Mooi! De schermen
ma
ken deel uit van een installatie die bestaat uit verschillende
projectieschermen die geschrankt door de ruimte gestrooid werden en
berichten over een Engels kerkhof waar een reusachtige es de voorbije
eeuw langzaam over een aantal naast elkaar geplaatste grafstenen is
gegroeid. De schermen herinneren aan de zerken.
In deze film (Ash Tree, 2007) probeert een meisje woorden op de
grafzerken te ontcijferen. De persmap leert mij dat deze enscenering
gebaseerd is op de legende dat Mary Shelley leerde lezen op dit kerkhof,
waar zij met haar vader het graf van haar moeder, de feministe Mary
Wollstonecraft, bezocht. Een zelfde, lichtjes geforceerde enscenering
vind je terug in de film History Lesson (2005), waarin een onderwijzer
de betekenis van het woord genocide uitlegt aan de kinderen in zijn
klas. Een blik van de onderwijzer naar de camera en het herhaald
in beeld brengen van een wondermooi meisje, maken duidelijk dat

het om een enscenering gaat. Tegelijk vindt in deze film echter het
mirakel plaats. Terwijl je geschokt bent en ontroerd wordt door de
waanzin van de geschiedenisles, ervaar je die wonderlijke momenten
van schoonheid die je ervaart wanneer je zelf films monteert: dat elke
alledaagse beweging van een uitzonderlijke schoonheid kan zijn.
Uit de affe vorm van de tentoongestelde sculpturen (Lichtkoffers,
2007 en Solar Cemetry, 2009) spreekt een lichtjes onbehaaglijk
perfectionisme, dat in de behandeling van de filmfragmenten geluk
kig niet geleid heeft tot één grote, al te volle film, maar juist tot af
zonderlijk gepresenteerde pareltjes, waarin terugkerende elementen
het totaalverhaal dragen. Zo ontmoeten we in één prachtig filmpje
een los been van een pop, dat op rituele wijze verbonden wordt met
een lichaam. In een ander filmpje keert dit been terug als surrogaatgeweer bij de door kinderen nagespeelde executie van Kagame en
zijn lijfwacht. Hoe mooi zijn deze filmpjes, waarin de naar beneden
gerichte camera de kinderen volgt tijdens hun spelletjes, waarbij
zelfgemaakte karretjes, met bokaaldeksels als wielen, met behulp van
een stuk videotape worden voortgetrokken over geïmproviseerde, met
bakstenen omzoomde paadjes van een miniatuurstad. Prachtige, strak
gemonteerde films, met duizend mooie dingen te zien en te horen!
De film Bébé Rico & Bébé Elégance toont (naar onze standaarden
slecht gemaakte) reclameclips waarin we kennismaken met twee series
producten voor babies. In 3D getekende babies dansen en zingen.
Daarna maken we kennis met straatkinderen die de dansjes van deze
figuurtjes nabootsen. In een begeleidende tekst wijst Vanagt erop dat
de figuurtjes in Congo vereenzelvigd worden met politieke figuren.
Mij valt vooral de griezelige obsceniteit op van de seksueel getinte
bewegingen die nog verdraaglijk zijn als ze worden uitgevoerd door
getekende figuren, maar een huiveringwekkende geladenheid krijgen
als ze geïmiteerd worden door kinderen die met hun achterwerk
draaien. Het geluid van deze schelle, griezelige film domineert de
tentoonstelling zoals het schetterende lawaai dat onze winkelstraten
vervuilt.
De ‘pocket film’ Kleine olifant van 2006 toont een jongetje dat,
dribbelend voor een opgezette olifant, vertelt dat Congo vroeger een
deel was van het heel grote land België, maar dat het op een dag is
afgedreven. Wondermooi.
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Zoals al onze omgangsvormen met ‘le réel’ (het door driften aange
dreven tomeloze, vormeloze, naamloze en gezichtsloze), is elke vorm
van geschiedenis een constructie. Onze kijk op het verleden en op het
heden vervormen en vormen de werkelijkheid. De films van Sarah
Vanagt geven vormen aan dit inzicht. ‘Om een eind te maken aan
deze oorlog,’ vertelt de soldaat, ‘moeten we de taal veranderen. We
moeten het onderwijs veranderen en onze manier van denken’. In
deze woorden schuilt de bestaansreden van kunst. Samenlevingen en
enkelingen hebben gewoontes en algemeen bekende verwachtingen
nodig om te kunnen bestaan. Maar gewoontes en verwachtingen
moeten doorbroken worden opdat we op een adequate manier zouden
kunnen reageren op de wisselende werkelijkheid.
Op een prachtige manier toont Vanagt hoe een op stammenverband
gebaseerd politiek denken niet veel verschilt van een samenleving die
achterlijke en vernederende reclameberichten laat verspreiden door
nationale televisie- en radiozenders. Op beklemmende manier wordt
duidelijk dat de kwaliteit van de Congolese publicitaire filmpjes
misschien een beetje verschilt van de reclame die wij dagelijks
voorgeschoteld krijgen, maar dat de gruwelijke, geesteloze, ontwortelde
cultuur van de Congolees weinig afwijkt van onze cultuur, met zijn
misprijzen voor dieren, bomen, struiken en zogenaamd onkruid, met
zijn gebrek aan eerbied voor afwijkende gedachten, stilte, literatuur,
kunst en écht onderwijs, met zijn verwaarlozing van het openbaar
vervoer en met de pijnlijke afwezigheid van reflectie over het gebruik
van de openbare ruimte.
Tegelijk bewonder je de veerkracht van de getoonde kinderen, hun
levensdrift en hun inventiviteit. ‘Wat als deze sterke, mooie mensen
niet alleen achterlijke gedachten zouden kopiëren van hun ouders en
van de media?’ Denk je dan. ‘Wat als?’
19 februari 2010
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Over lelijkheid en denken met beelden
W.G. Sebald en ‘Waterloo Forever’ van Koen Theys
Enkele weken geleden ontving ik een voorlopige montage van de
nieuwe videofilm Waterloo Forever, gemaakt door mijn neef Koen
Theys. Dertig jaar geleden was hij de eerste die mij vertelde over de films
van Buñuel en de schilderijen van Magritte. Het eerste werk dat ik van
hem zag, gemaakt op zijn vijftiende, was een goudkleurig gespoten,
sculpturale versie van een Kruisafneming van Rubens. Hij speelde
gitaar, componeerde, schreef en vertolkte songs, maakte videofilms
en deed performances. Altijd heb ik hem bewonderd omwille van
zijn virtuoze tekenvaardigheid en een verbluffend gevoel voor het
plastische: een vermogen tot het maken van onmiddellijk ontroerende
of meeslepende vormen en beelden. Zelf heeft hij altijd gezocht naar
manieren om de vulkanische en sensuele kracht van de beelden die hij
bijna spelenderwijs vermocht te maken, om te zetten in beelden die
nog krachtiger waren door de beheerste, gestileerde manier waarop
ze de valstrikken van de vanzelfsprekendheid omzeilden. Zoekend
naar een beeld om mij dit uit te leggen, omschreef hij in een brief
de geladenheid die hij probeerde vorm te geven als ‘de stilte voor
de storm’. In andere brieven benadrukte hij de noodzaak van een
conceptuele omgang met beelden: dat een beeld pas zin heeft als het
verwijst naar iets dat net buiten onze blik ligt en dat niet gevat kan
worden in louter woorden of beelden. In The Art Instinct omschrijft
Denis Dutton dit als de noodzaak dat een artistiek beeld verwijst naar
iets dat enkel gestalte kan krijgen in onze verbeelding. Want dit mogen
we vermoeden: dat beeldend denken meestal streeft naar een heldere
meerduidigheid.
Ik zou deze gedachten graag in verband brengen met enkele
geschriften van Marcel Mariën over zijn vriend Magritte, die in 1994
gebundeld werden in het boekje Apologies de Magritte 1938-1993. In
dit boekje schrijft Mariën dat de période vache van Magritte zich tot
de schilderkunst verhoudt zoals de literatuur zich verhoudt tot een
stinkende bal die in een leeszaal wordt gegooid. Voor Mariën was
Koen Theys, ‘Waterloo Forever’, 2010. Video-installatie voor 3 projectoren, 3 x PAL - kleur - stereo, ca.40’
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Magritte een filosoof die op een concrete manier dacht met beelden.
Ik zou hetzelfde willen zeggen over Koen Theys. Ik bedoel daarmee
niet dat beide kunstenaars op een intellectuele manier met kunst
omgaan. Ik heb dat vroeger wel gedacht, maar ik vergiste mij. Ik
bedoel daarmee dat beide kunstenaars afstand nemen van bepaalde
virtuoze vaardigheden om de conceptuele werking van hun beelden
te versterken. Magritte reduceerde zijn schilderkunst tot het maken
van beelden, omdat hij met die beelden wilde denken. In het werk
van beide kunstenaars voel je een broeierige, maar ingetoomde
sensualiteit, een ongebreidelde, maar spaarzaam meegedeelde humor
en een ongehoorde plastische intelligentie, die in de eerste plaats blijkt
uit een ingehouden vertoon.
Theys had mij de voorlopige montage van Waterloo Forever toever
trouwd met het verzoek of ik samen met hem enkele replieken wilde
schrijven voor de helden van het verhaal. Verward keek ik naar de
beelden. Ik kon ze niet plaatsen. Zoiets stemt mij altijd tot enige
opwinding, want pas als ik besef dat ik iets niet begrijp komt het
voor mij tot leven. Pas als de dingen mij ontsnappen, ervaar ik een
gevoel van vrijheid. Soms deden de beelden denken aan zogenaamde
mockumentaries, waar ik niet van hou, maar dan weer gleden ze af in
de diepten van het onpeilbare en onbevattelijke, waar verschijnselen
die wij menen waar te nemen geheime bruggen slaan naar onvermoede
herinneringen.
Tot ik vandaag, luierend in de zon, honderd pagina’s las in het boek De
ringen van Saturnus van de Duitse schrijver W.G. Sebald. In een lange
passage die handelt over het leven van Joseph Conrad en waarin een
beeld wordt geschetst van de gruwelen die hebben plaatsgevonden
in Congo, stuiten we op de volgende zinnen: ‘Korzenievski (Joseph
Conrad, pas terug uit Congo), die na zijn aankomst in Oostende
onmiddellijk naar Marguerite Poradovska reist, ervaart de hoofdstad
van het koninkrijk België met haar steeds bombastischer wordende
gebouwen nu als een grafmonument dat zich verheft boven een
hecatombe van zwarte lichamen, en hij heeft het gevoel dat de
voorbijgangers op straat allemaal het duistere geheim van Congo in
zich dragen… Inderdaad bestaat er in België tot op de huidige dag
een bijzonder soort lelijkheid, die door de periode van ongeremde
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uitbuiting van de Congolese kolonie is gevormd en zich manifesteert
in de macabere sfeer van bepaalde vertrekken en in een opvallende
mismaaktheid van de bevolking, zoals je die elders maar zelden
aantreft. In elk geval herinner ik mij heel goed dat ik bij mijn eerste
bezoek aan Brussel in december 1964 meer gebochelden en gekken
ben tegengekomen dan anders in een heel jaar. Ja, op een avond heb
ik in een café in Sint-Genesius-Rode zelfs naar een scheefgegroeide,
door spastische schokken heen en weer geschudde biljartspeler zitten
kijken, die het als hij aan de beurt was klaarspeelde om voor enkele
ogenblikken een toestand van volmaakte rust te bereiken en dan met
onfeilbare zekerheid de moeilijkste caramboles te maken.’
Zou dit mogelijk zijn? Zou een volk, geregeerd door een geïmporteerd
Vorstenhuis, buitengewoon lelijk kunnen zijn en een buitengewoon
lelijke omgeving voort kunnen brengen als gevolg van een geheim
vermogen morele verwerpelijkheid om te zetten in zichtbare lelijkheid,
een beetje het omgekeerde van wat Plato voor mogelijk hield,
namelijk dat schoonheid en goedheid dezelfde dingen waren en dat
het observeren van fysieke schoonheid, vooral bij jonge mannen, op
natuurlijke wijze leidde tot schone en goede werken? Terwijl ik deze
verheven zaken in overweging nam en verzaligd wegdommelde in de
koesterende warmte van de zon, beving mij het inzicht dat dit zeker
wel mogelijk was, als we ervan uitgingen dat beide verschijnselen
voortkwamen uit dezelfde bron en we de alomtegenwoordige
lelijkheid niet beschouwden als een gevolg van de gruwelen, maar
als voorspruitend uit eenzelfde donkere inborst. Allicht waren ook
de taferelen van Jeroen Bosch en Pieter Brueghel ontsproten aan
diezelfde donkere inborst, bedacht ik, en toen tuimelde ik zacht in
een lange ketting van dromen.
‘Het toppunt van Belgische lelijkheid’, vervolgt Sebald (die het in
Austerlitz heeft over het Brusselse Justitiepaleis als het lelijkste gebouw
ter wereld), ‘is voor mij sinds mijn eerste bezoek aan Brussel het
leeuwenmonument en de hele zogenaamde historische gedenkplaats
op het slagveld van Waterloo. Waarom ik destijds naar Waterloo ging
weet ik niet meer. Wel weet ik nog hoe ik vanaf de bushalte langs
een kale akker en een verzameling barakachtige en tegelijk toch
hoog oprijzende huizen naar die uitsluitend uit souvenirwinkels en
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goedkope restaurantjes bestaande site ben gelopen. Van bezoekers
was op deze loodgrijze dag voor Kerstmis begrijpelijkerwijs niets te
bekennen. Je zag er zelfs geen schoolklas. Maar als om de volledige
verlatenheid te trotseren, marcheerde daar een in Napoleonkostuums
gestoken groepje onder het geluid van trommels en fluiten door de
schaarse straatjes, met achteraan een slonzige, slordig opgemaakte
marktkraamster, die een curieus karretje met een kleine kooi voorttrok
waarin een gans zat opgesloten.’
Het werk van Koen Theys, bedacht ik ineens, komt voort uit dit soort
van gammele optochten. Net als ik stamt hij uit een familie waarin
het beoefenen van volksverheffende kunsten in dorpsverband hoog
in het vaandel stond geschreven. Van schoolmeesters stammen wij
af, van zichzelf opgewerkt hebbende arbeiders en bedienden die hun
lotgenoten wilden stichten met burlesk toneel, lustige fanfares en
ondeugende carnavalstoeten. Een wurgende omgeving kan dit zijn,
waarin van elk concept, idee of meerduidigheid beroofde kunsten
voorgesteld worden als een na te streven doel, terwijl ze eigenlijk
een duister deksel zijn dat men over zijn ziel heeft te leggen ter
versterking van het gemeenschappelijk goed. Weg willen wij dan,
naar de grote stad, naar de bibliotheken, naar een wereld van mensen
die boeken hebben gelezen en geschreven of kunstwerken maken die
onze geest bevrijden, ons gemoed verlichten en een nieuwe wereld
openvouwen.
In 1964 waren Koen Theys en ikzelf één jaar oud. Onze volledige
familie, die zeer uitgebreid is, woonde in of naast Sint-Genesius-Rode.
Op de grens van dit dorp leefde een wonderlijke oudoom die dertig
jaar lang in Congo handel had gedreven en in zijn huis talloze heidense
beelden, maskers, slagtanden, krokodillenvellen en opgezette dieren
tentoonstelde. De man werd beschouwd als een geslaagd zakenman,
iemand die iets had gemaakt van zijn leven, en behaaglijk wentelde hij
zich in zijn plaatselijke roem tot hij getroffen werd door een geheime
ziekte en, net als de huidige koning van België, schuddend door het
leven ging. Behalve als hij biljart speelde.

gangbare normen valt geen kunst te maken, omdat het wezen van de
kunst bestaat in het leggen van een dwingende vinger op de onvastheid
van alle dingen. Alleen zo kan zij nieuwe dingen voor ons ontsluiten
of oude zaken voor ons op een nieuwe manier voelbaar maken. Alleen
zo kan zij de wereld in beweging zetten en ons behoeden voor een
eeuwig doven van alle denken.
Ineens herinner ik mij deze zin, uit het boek Roofvogels en uilen
van Felix Heintzenberg: ‘Door hun teruggetrokken leefwijze zijn
dwerguilen in grote delen van Duitsland waarschijnlijk over het hoofd
gezien. De afgelopen jaren zijn veel nieuwe broedparen ontdekt, ook
in lagergelegen gebieden tot in Nedersaksen. Het is aannemelijker
dat zijn aanwezigheid over het hoofd is gezien dan dat het areaal van
de dwerguil zich recent heeft uitgebreid.’ De dwerguil is 16 tot 19
centimeter groot, ongeveer zo groot als een lijster. Ik stel mij voor dat
hij nooit in Duitsland werd opgemerkt, omdat Duitsers liever zoeken
naar adelaars. Omgekeerd zouden we kunnen vermoeden dat Sebald
in België zoveel gebochelde mensen zag omdat hij vervuld was van de
schilderijen van Pieter Brueghel en Jeroen Bosch. Misschien had hij
daarom een bezoek gebracht aan de Leeuw van Waterloo: vol van de
verwachting vanop de heuvel een tafereel te zien dat leek op Brueghels
Zelfmoord van Saul. Maar eenmaal op de heuvel zie je alleen maar lege
velden en wordt je getroffen door een immense stilte. Wat voelbaar
wordt, is leegte en afwezigheid. Taferelen van Brueghel zijn er niet te
zien.
En zo ook in het werk van Koen Theys. De Bruegeliaanse volheid
wordt ontweken, vermeden en verzwegen, tot ze in alle hevigheid
losbarst, zoals in de recente films Waterloo Forever en het hilarische,
hallucinante, beklemmende en overdonderende The Final Countdown,
waarin we de halve wereldbevolking op een beangstigende, pijnlijke,
geesteloze, maar enthousiaste manier zien smachten naar een vorm van
pathos die onlosmakelijk verbonden lijkt met de illusoire beheersing
van een kunstvorm.

Elk kunstwerk tast de grenzen van de lelijkheid en de morele ver
werpelijkheid af. Binnen de omheining van het goede fatsoen en de

Ooit toonde Marcel Broodthaers 500 beeltenissen van adelaars in
Düsseldorf, in een poging, schreef hij, het beeld van de adelaar los
te maken van het ideologische gebruik ervan. In 1969 maakte hij een
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film die luisterde naar de titel Un voyage à Waterloo. Tijdens het
draaien vroeg hij zijn echtgenote Maria Gilissen, die als setfotografe
fungeerde, een foto te maken van een stenen adelaar. In 1975 maakte
hij de wondermooie film The Battle of Waterloo, die zich gedeeltelijk
afspeelt in Londen en Wagners Liebestod bevat. (Buñuel gebruikt
dezelfde muziek in L’Âge d’Or, meen ik mij te herinneren. Om ermee
te lachen?) Koen Theys verfilmde Der Ring des Nibelungen. Snel som
ik deze puzzelstukken op, zonder te vergeten dat Broodthaers leerde
beeldend denken van de schilder Magritte en de dichter Mallarmé,
voor wie het wit van het blad minstens even belangrijk was als de
afgedrukte verzen en voor wie het doel van elk gedicht was de roos
aanwezig te maken die ontbrak in elk boeket.

en zich verhulde door zich te tonen, zo lees ik tussen de regels van deze
werken eenzelfde consequente blik op een barokke werkelijkheid,
die zich beurtelings laat uitdrukken in gebalde, gestileerde beelden,
veelzeggende stiltes en luidruchtige composities.
5 april 2010

‘Het was onderweg opmerkelijk stil op de wegen,’ schrijft Gerard Reve
in een brief aan Tiny en Simon Carmiggelt (met Allerzielen 1971).
‘Wel zagen we in stadjes en dorpen in België nabij de kerkhoven veel
opeenhopingen van grote, lelijke, in vleeskoeleur of moederparel getinte
automobielen staan, waaruit kleine, lelijke mensen te voorschijn traden
op korte, waggelende varkenspoten, die bloempotten torsten met zeer
lelijke, kennelijk door atoomstraling gekweekte chrysanthemen, kort
van steel en ziekelijk groot van bloesems die op knotten gevlamde
wol met kleurfouten geleken. Op de gelaten van de mensen waren
de gulzigheid, brutaliteit, hebzucht en domheid enigszins verdrongen
door een bleke, devote verbijstering: het hele gebeuren had onloo
chenbaar iets menselijks, zoals ze, struikelend en tegen elkaar op
botsend door de ongewoonte van uit een automobiel gekomen
meer dan zes meter te lopen, de lelijke plestik potten voorttorsten
naar de akkers vol kruisen als die op een fototentoonstelling of in
een stuk “magistraal camerawerk” van een niets dan “elementaire
menselijkheid” vertolkende Italiaanse film.’
Ik herinner mij een op plexi gekleefde zwart-wit film van een
langwerpige bloempot met begonia’s, die door Koen Theys met de
hand werd ingekleurd. Ik herinner mij een compositie met uitgeknipte
afbeeldingen van stadsmeubilair. Ik herinner mij een reusachtige, drie
meter lange, gebochelde deurklink. En ik herinner mij een film over
een slapende fanfare met mollige majorettes. Zoals God zich in de
schilderijen van de Vlaamse Primitieven toonde door zich te verhullen
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De Grot van Plato in modernistisch tenue
Gesprek met David Claerbout
Bij Micheline Swajczer in Antwerpen zijn momenteel twee recente
films te zien van David Claerbout (1969). De eerste film heet Riverside
(2009). Hij duurt 25 minuten en bestaat uit twee gelijktijdig, naast elkaar
geprojecteerde films die aan de linkerzijde de wandeling van een vrouw
en aan de rechterzijde de wandeling van een man tonen. De tweede
film heet Sunrise (2009). Hij duurt 17 minuten en toont voornamelijk
een poetsende dienstmeid in een woning die is opgetrokken volgens
de formele wetten van de modernistische traditie.
Soms overpeins ik de eerste paragrafen van alle boeken over de
westerse kunstfilosofie, die altijd gewijd zijn aan Plato’s argwaan
jegens de plastische kunst. De man had gelijk, natuurlijk. Niet alleen
omdat de loutere waarneming van het zichtbare ons tot dwalende
overtuigingen brengt (zoals de overtuiging van de doorsnee racist
gebaseerd is op onbewust overgenomen vooroordelen die bevestigd
lijken te worden door enkele verdwaalde indrukken), maar ook omdat
mensen niet in staat blijken afbeeldingen als dusdanig te appreciëren:
altijd gaan ze die verwarren met de afgebeelde werkelijkheid (zodat
ze God niet beschouwen als een tot nederigheid strekkend beeld van
al wat de mens niet is, maar kruisbeelden of andere parafernalia gaan
aanbidden). In die zin is David Claerbout geen kunstenaar die idolen
maakt, maar iemand die op een zichtbare manier nadenkt over een zich
in beelden en klanken verhullende en onthullende werkelijkheid.

David Claerbout, ‘Sunrise’, 2009. Videostills. Courtesy David Claerbout and the galleries
Micheline Szwajcer, Hauser & Wirth and Yvon Lambert

Ik heb samen met de kunstenaar naar beide films gekeken en heb
hem alles kunnen vragen wat ik wilde. Toch ben ik erin geslaagd de
galerie te verlaten zonder de films te begrijpen. Gelukkig. Al te gauw
lijken zich immers interpretaties of verklaringen op te dringen, die de
werken zouden afsluiten. Liever verlies ik mij in details, zoals het ijle
lichtvlekje op de struiken in het beginbeeld van Sunrise: vooraleer we
de heldin zien verschijnen in een bocht, projecteert haar fietslicht een
dansend vlammetje op het duistere scherm van de werkelijkheid. De
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heldin heeft iets androgyns, met haar schoudertas en broek. Maar even
later vinden we haar onherkenbaar terug in de traditioneel ogende
uitrusting van een dienstmeisje. Ze is een beeld geworden, opgaand
in het grotere beeld van de architecturale omgeving. De beelden van
het huis zijn in kleur opgenomen, maar bijna grijs. En dan volgt het
gekleurde slotbeeld: een landschap, het naar huis fietsende meisje,
een zonsopgang en haar oplichtende gezicht, dat doet denken aan het
ochtendlijk oplichten van het gezicht van Prousts melkmeisje. Met
muziek van Rachmaninov. De slaafse werkzaamheid in de schijnbaar
modernistische woning, gehuld in het halfduister, mondt uit in een
extatische bevrijding. Zo lijkt het. Maar de minimale benadering
en de controlezucht die ademen uit de woning, kenmerken ook de
minimale, gecontroleerde manier waarop Claerbout’s films tot stand
komen en die bijvoorbeeld blijkt uit het consequente gebruik van
tracking shots in deze film. Het lijkt alsof de film iets toont dat niet
getoond mag worden. Iets dat al voorbij is, misschien, of iets dat had
kunnen gebeuren. Iets dat Platonisch gesproken om fatsoensredenen
aan elke registratie moet ontsnappen. We kijken naar een oefening in
het zien, waarin zo weinig mogelijk wordt getoond. Waardoor andere
dingen zichtbaar worden, zoals de manier waarop het licht de wereld
kan oplossen in grijze sluiers, of de manier waarop grijze sluiers en
strakke horizontale en verticale lijnen elkaar kunnen ontmoeten.
Ruimte, richting en ritme
David Claerbout: Riverside bestaat uit een dubbele, gesynchroniseerde
projectie van twee films die werden opgenomen op beide oevers van
een riviertje in centraal Frankrijk. Het riviertje was de aanleiding voor
de film, omdat het een richting aangeeft en zo een bepaalde compositie
mogelijk maakt. Die compositie kan je aflezen van bepaalde elementen
in de beelden, maar ook van de klankband, opgebouwd rond een
geluidsstoornis die je kan horen in de koptelefoons. In elke film zie je
een persoon die door een landschap wandelt en terechtkomt op een
bepaalde plek. De hele tijd heb je de indruk dat beide verhalen zich
gelijktijdig afspelen. Pas aan het eind kan je zien of dit inderdaad het
geval is. Het doel van de film was de meest onwaarschijnlijke en minst
werkzame manier te vinden om een narratief verband tussen beide
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films te creëren. De personages zijn niet gefilmd in functie van een
narratief verband, maar in functie van hun beweging in de ruimte. Bij
de beelden van de vrouw is de rivier overwegend links in beeld, bij de
man overwegend rechts. Als je de koptelefoons opzet, hoor je dat de
klank van bij de aanvang is weggevallen in een van beide kanalen. Bij
de ene film is dat links, bij de andere rechts.
- De toeschouwer moet wel weten hoe hij of zij de koptelefoon moet
opzetten.
Claerbout: Ja, als je zo dogmatisch te werk gaat als ik, waarbij je dezelfde
vormprincipes zo consequent mogelijk toepast, vergeet je soms het
belangrijkste. Ineens stond ik in De Pont naar mijn installatie te kijken
en besefte ik dat ik iets over het hoofd had gezien. (Lacht.) Gelukkig
zijn er koptelefoons die door hun ergonomische vorm aangeven hoe je
ze moet opzetten… De klankband bestaat uit een collage van nabije en
verre opnames van het geluid van de rivier. Een bijna muzikaal ritme.
Pas aan het eind van de films is er een kort moment van stereofonie,
waardoor ze op een kunstmatige manier worden verbonden. Voor mij
gaat dit werk over de onherroepelijke scheiding tussen het vlakke van
het beeld (de compositie en de projectie) en de ruimte die erachter
ligt: het landschap of de narratieve ruimte. Mijn werk verhoudt zich
tegenover de ‘suspension of disbelief’: dat je geest, tijdens het bekijken
van een film, het opgeeft om naar het artefact te gaan zoeken en zich
laat meedrijven met het verhaal. Ik probeer het artefact permanent
aanwezig te maken, parallel aan de ‘suspension of disbelief’.
- Zoals in ‘Ruurlo, Bocurloscheweg 1910’ (1997), je eerste werk met
gemanipuleerde beelden, waarin we een geprojecteerde foto zagen waarop
een boom voorkwam met bewegende blaadjes. Een groot deel van het
geprojecteerde beeld bestond uit de onbeweeglijke foto, terwijl enkele
oplichtende blaadjes een beweging suggereerden en film werden.
Claerbout: Er zijn parallellen met betrekking tot de verhouding
tussen de structuur en het puur filmische of het verhalende. Soms
greep ik terug naar zeer eenvoudige middelen om vorm te geven aan
de polariteit tussen stilstand en beweging, waarbij beweging stilstand
opriep en vice versa. Ik weet vaak niet of mijn werken in de eerste
267

plaats gemaakt zijn om iets inhoudelijks te vertellen of om het beeld
een schop te geven… Ik vraag mezelf altijd af of mijn werk op een
filmfestival vertoond zou kunnen worden. Als dat niet het geval is, zit
het meestal goed. De film Sunrise, bijvoorbeeld, wordt geprojecteerd
op een grijs vlak. Dat is niet gebruikelijk op een filmfestival.”
- ‘Sunrise’ doet denken aan sommige sculpturen van James Turrel.
Claerbout: Maar de werken van Turrel vergen ook uiterst precieze,
architecturale ingrepen, ze hebben iets benauwends.
- Vaak bieden ze ook een blik op de hemel, zoals de raamopeningen van
Robert Irwin ons naar buiten laten kijken.
Claerbout: Ik vind Irwin een beter kunstenaar. Ik heb ooit een
hommage aan hem gebracht door een reproductie van een installatie
uit 1967 te gebruiken voor Man Under Arches (2003).
- Je lijkt te kijken en te denken als een schilder. Klopt dat?
Claerbout: Ik ben opgeleid als schilder: eerst als vakman-schilder en
later als kunstenaar. Als kind was ik een hopeloos geval. Ik zat altijd op
mijn kamer te tekenen en te schilderen. Ik had niks met beeldhouwen,
ik heb mij altijd aangetrokken gevoeld tot het vlak, tot de traditionele
verhouding van de kunst met de rechthoek.

- Twee jaar geleden hoorde ik je tijdens een lezing zeggen dat je nog altijd
erg gesteld bent op je allereerste film: ‘Cat and Bird in Peace’ (1996).
Zou je kunnen vertellen waarom?
Claerbout: Als ik films maak, probeer ik het principe van het
conflictmodel te laten varen. Ik geef geen vorm aan een conflict
dat energie opwekt en de handeling voortdrijft. In die zin was die
allereerste film heel profetisch. De energie die van het werk uitging was
niet afkomstig van een conflict. Het was een energie die implodeerde,
die weigerde partij te kiezen voor de tragiek of het drama… Ik zoek
altijd naar het sculpturale aspect van tijd. Ik probeer de minuten
die een toeschouwer voor een werk zit, te integreren in het werk en
zo de hele zaak opnieuw uit te vinden. Het schema dat ik in mijn
hoofd heb, vertrekt van de ‘disappointment’ en de ‘abandonment’: de
ontgoocheling en het opgeven van het observeren door de toeschouwer,
die verklaart ‘hiervoor geen tijd’ te hebben. Er is een grote blokkade
in ons, die ons belet aandacht te schenken. Na enkele minuten van
verveling begint een werk zich opnieuw op te bouwen in het hoofd
van de toeschouwer, maar tegen dan ben je het grootste deel van het
publiek al kwijt. Maar dat is ‘part of the game’.
Sunrise

Claerbout: Ik heb heel veel films gezien en heb een filmarchief met
duizenden films, maar ik vergelijk mijn werk niet graag met films.
Onlangs werd ik nog aangesproken door een vooraanstaand schilder
en cinefiel, die beweerde dat ik nog héél veel te leren had van cineasten.
Praten met cinefielen is als praten met fundamentalisten: omdat de
kern van hun denken dogmatisch is, wordt elk gesprek onmogelijk.
Een seculier persoon kan hen nooit overtuigen… Aan de klassieke
opzet van de cinema komt hoe dan ook een einde. In de toekomst
zullen filmers hun eigen kleine studio hebben en films maken met veel
minder geld, daar ben ik van overtuigd.

Claerbout: Sunrise is een 17 minuten durende choreografie. De laatste
twee minuten hoor je de Vocalise van Rachmaninov. Het grootste
gedeelte van de film zie je een huishoudster een modernistische
woning schoonmaken. Ik heb vijf jaar naar die woning gezocht. Het
moest een gebouw zijn waarin alle formele principes van Mies van
der Rohe toegepast werden zonder dat het gebouw bekend was.
Uiteindelijk is het de private woning van een partner van Norman
Forster geworden. Ik heb eens een film gemaakt in het huis van Rem
Koolhaas (The Bordeaux Piece, 2003) en daar word ik voortdurend
op aangesproken. Waarom ik als een fashionista wilde gaan filmen
in één van de tien bekendste woningen van de laatste decennia.
(Terwijl ik eigenlijk niet zo bijzonder geïnteresseerd ben in de
architectuur van Koolhaas.) Dat wilde ik deze keer vermijden door
een anonieme woning te gebruiken, die echter wel beantwoordde aan
alle modernistische standaarden. Het is het soort woning dat enkel
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- Hou je van film?

gebouwd kan worden door heel rijke mensen die zich de Mies-van-derRohe-sjiek kunnen veroorloven. Voor mij vormen die woningen een
demonstratie van het failliet van het sociale gedachtegoed dat aan de
basis lag van het modernisme… De huishoudster die we aan het werk
zien, vertegenwoordigt wat nog overschiet van dat sociale element. Ze
moet haar werk doen in het donker. Nergens is er kunstlicht. Ze werkt
net voor het ochtendgloren.
- De camera staat op rails.
Claerbout: Het zijn telkens tracking shots van twintig meter, die als
doel hebben de aandacht die zou kunnen uitgaan naar de vrouw om
te zetten in dans. Het camerawerk veredelt het werk dat ze uitvoert.
De film is een compositie van verticale en horizontale lijnen.
- Je film heeft niets te maken met ‘Journal d’une femme de chambre’?

Tot nu toe is alles in orde
Over het werk van Johan De Wilde
In een brief die Johan De Wilde mij stuurde op 29 januari 2009,
vertelt hij een parabel over drie kunstenaars, die op een geïsoleerde
plek beschikken over een stapel A4-bladen en een potlood. De eerste
maakt een verbluffend, anatomisch gelijkend 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 al dan niet 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.

Claerbout: Neen.
- Vertrek je voor zo’n film van persoonlijke herinneringen?
Claerbout: Neen. Al zie ik mezelf wel voor een stuk als een
schoonmaakster. Ik bevind mij ook in dat huis om met een minimaal
budget een film te realiseren. Het idee voor de film is gekomen
vanuit de muziek die je aan het eind hoort. Ik heb een voorliefde
voor muziek die mij bij de eerste beluistering het gevoel geeft dat het
uur dat zich net heeft voltrokken vervuld was van een stilte met een
ontzettende betekenis. Het begin van de film is extreem gecontroleerd.
Er is heel weinig licht, het lijkt alsof onze ogen op de grens van hun
mogelijkheden opereren. Aan het eind van de film lijkt het alsof je
verblind wordt door het licht van de enorme vuurbol die boven de
horizon komt uitkijken. De minimale sjiek wordt opgeveegd door een
‘romantic outburst of light’. Misschien berust in de realiteit van de
Roemeense huishoudster wel de echte schoonheid, die vandaag nog
steeds vertegenwoordigd wordt door Rachmaninov… Voor mij is de
film een evenwichtsoefening die erin bestaat geen partij te kiezen.
30 maart 2010
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De Wilde maakt voorwerpen die beelden in ons oproepen. Die voor
werpen 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 ook 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 schreef voor de eerste druk van Over
Vorm, een 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 het boek van 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
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heeft opgebouwd rond fictieve jeugdtrauma’s, omdat mensen die naar
zijn werk keken er voortdurend vermeende 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.
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, beroofd van hun oorspronkelijke
context en, ondergebracht in een nieuwe context (die van het oeuvre),
geoffreerd aan de toeschouwer, om in het rijk van diens verbeelding
een nieuwe gestalte, inhoud, betekenis of gevoelswaarde te krijgen.
De Wilde schrijft ergens dat we ons een kunstenaar kunnen inbeelden
die geen artefacten meer zou maken, maar wel nog zou deelnemen aan
tentoonstellingen. (Dit doet denken aan Loek Grootjans’ beslissing
geen monochromen meer te maken, maar een stichting in het leven te
roepen die heeft na te denken over de betekenis van de context.) 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 enkele kinderen. Temidden van de ruis en de rook van alle
mogelijke werelden, duwt de dood met harde vinger op die 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 gis
teren, tussen berusting en daad.
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Elke tekening bestaat uit duizenden verticale en horizontale, vaak
witte potloodlijnen die met behulp van een lat op het okerkleurige
karton worden aangebracht. Tussen de verschillende lagen die door
deze lijnen worden gevormd, brengt De Wilde met een potlood
andersgekleurde partijen aan (soms voegt hij met een pincet
grafietkorrels toe), 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 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.
25 februari 2010
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Donderdag, 17 september 2009
Aan Johan De Wilde
Beste Johan,
Gisteren heb ik ontroerd alle brieven herlezen die je mij hebt ge
schreven 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 je eerste brief heb ik je
laten weten dat ik je brieven niet zou beantwoorden, omdat ik niet
geloof in gesprekken per brief die bestemd zijn voor publicatie. Echte
dialogen bestaan uit elkaar opvolgende monologen. Alleen zo kan je
luisteren. Of gehoord worden.
De brieven vormen een mooi geheel, vind ik. In je brief van 22 juli 2009
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 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.
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In Flower Power I vertel ik dat de schilder 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, net zoals Tuymans, te schilderen om beelden te
rug te dringen (bijvoorbeeld het portret van de zus). Hij begon
geschilderde artefacten te produceren om waargenomen te worden
door zijn moeder. Zijn hardnekkige overtuiging dat een kunstwerk
niet moet worden waargenomen om te bestaan, spreekt boekdelen
over de aldus bekomen moederlijke aandacht.

Over vaders en zonen en God
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.
Ik had vroeger ook een vader, met wie ik een aanvankelijk te nauwe en
nadien een moeizame 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 stratenmaker
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.
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Al die doden die je dagelijks in leven hebt te houden! Wist je dat je
dromen erg veel lijken op de dromen van de jonge Reve? Ik weet niet
of je ooit Nader tot U hebt gelezen. Daarin komen allerlei personages
kortstondig voor, ter vermelding van hun onverhoopte overlijden. Ze
tuimelen uit elektriciteitsmasten, ze steken hun koppen in gasovens of
ze stikken in het braaksel van hun herdershond. Ik heb iemand gekend
wiens beste vriend op een mistige ochtend in Engeland verpletterd
werd door een vrachtwagen die van een brug viel, allicht vooraleer de
ongelukkige kennis had genomen van La Pelle, waarin iemand tijdens
de bevrijdingsfeesten na de Tweede Wereldoorlog vrolijk dansend uit
glijdt in een plas kots en platgereden wordt door een tank.
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 gehád), 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 ik.
Vanochtend 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 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
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van uzelf. Er zit teveel ego 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 heks.
‘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 het
bezoek van de Heilige Man 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 lachend, ‘bestaat Sinterklaas of
niet?’
‘Als Sinterklaas niet zou bestaan, waar komen dan al die cadeau’s
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 warm plezier.
‘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 worden verteld 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. (Sinterklaas is een beeld.)
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Toen Maurice drie was, bezochten we met Cyriel de dierentuin van
Antwerpen. In het paviljoen van de olifanten aangekomen, bleken
de dieren afwezig te zijn. Zoekend naar andere mirakelen van de
natuur om Maurice te verblijden, wezen Cyriel en ik enthousiast op
het olifantengeraamte dat zich daar bevindt. Eerst begon Maurice te
glimlachen, maar plots verbleekte hij. ‘Hoe uit olifant?’ vroeg hij.

Het 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 ze
dat heel moeilijk vonden. 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 op een beurs had gewerkt. 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. Zijn werk is authentiek. Het is echt. 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.
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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. 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. 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 door hun
verbazing 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 overwon ik mijn angst door een
libel gestoken te worden en nam ik een van de vier vleugels zachtjes
beet tussen duim en wijsvinger. 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 Flower
Power II 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 veel te kort leken. Twee van die
pootjes staken hoog in de lucht, zo ferm was de eeuwige spreidstand.
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-eeuwse huis druppelen stervende volwassen vliegen
uit een kiertje in een eiken balk boven een raam. Honderden vliegen.
Elke minuut tuimelt er een vlieg naar beneden. Eerst dacht ik dat
er een kadaver lag te rotten op zolder, maar later begreep ik dat er
op de buitengevel duizenden vliegen zitten te zonnebaden. Sommige
individuen wriemelen zich per ongeluk door een kier in de muur, waar
ze om een geheime reden beneveld raken en door een barst in de balk
naar binnen tuimelen.
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Je citeert een futloze beschrijving van België door Pessoa. Laat ik je
deze prachtige 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 het door Nabokov aangehaalde ant
woord van Gogol op de vraag hoe Palestina er uitzag, dat hij beweerde
bezocht te hebben. Hij antwoordde dat hij er had gerust op een
bank waar een kip onder zat. Velen zien hierin een bewijs voor zijn
mythomanie. Maar wat had hij anders kunnen vertellen?
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Op deze plek in Frankrijk groeien tal van bessen door elkaar die op
elkaar gelijken. Je vindt zwarte bramen en zwarte vlierbessen naast
onbekende zwarte bessen die prijken op de vele steeltjes van een
schermbloemige 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.
Slot
In een interview dat pas binnen vier maanden wordt afgenomen, vertel
je dat je de regisseur bent van films die je nooit zal zien, omdat ze zich
ontrollen in de hoofden van de mensen die naar je tekeningen kijken.
Ik hoop dat ik je enkele scènes van mijn film heb voorgetoverd.
Hoe beklemmend, dat prachtige beeld van de Keulse Dom, net voor
je over de schaduw van je vader spreekt!
De tekening die ik zag, toen je over een tekening sprak, was de
eerste tekening van Panamarenko die hij met zijn pseudoniem heeft
gesigneerd en die in mijn bezit is. Het is een balpentekening van
Zwitserse fiets. Ze lost langzaam op en is bijna verdwenen.
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.
Lieve Groet, Hans
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Sores, stof en troep
Over het verdwenen beeld in het werk van Loek Grootjans
Momenteel kan u in de mooiste ruimtes van het Gentse Stedelijk
Museum voor Actuele Kunst (S.M.A.K.) kennis maken met een
ontroerende, baldadige en geraffineerde tentoonstelling van de
kunstenaar Loek Grootjans (1955). De ruimtes bevinden zich op
de eerste verdieping, aan de voorzijde van het museum. Overal valt
veel daglicht. Samen met artistiek directeur Philippe Van Cauteren
en hoofdcurator Frank Maes koos de kunstenaar uit zijn oeuvre drie
werken, die samen een representatief beeld oproepen.
Het meest prominente werk bestaat uit een honderdtal zinnen die,
aangebracht op aluminium bordjes van 12 cm hoog, een compositie
of versplinterd gedicht vormen op een heel grote muur (ca. 7,86 x
19,84 meter) die belicht wordt door een reusachtig, tegenoverliggend
raam. Het werk heet The Good Care Department en werd in 2001
voor het eerst getoond in Rome. De hoofdzin, die de compositie
op monumentale wijze bekroont, luidt: ‘He who takes good care of
himself, takes good care of those who choose him’. Het gaat om een
verkiezingsslogan van een Italiaans premier en mediamagnaat die een
soort van identiteit veronderstelt tussen de eigen belangen en die van
de ander. De overige zinnen waaruit dit werk bestaat, zijn afkomstig
van het door Loek Grootjans bedachte en samen met Harry van Boxtel
geschreven en in 2002 gepubliceerde boek Visoen van de overkant,
waarin door middel van honderden korte beschrijvingen een beeld
van de ander wordt opgeroepen. Het werk vormt een verzwegen
portret van Loek Grootjans, trouw aan het adagio van Flaubert dat de
auteur aanwezig moet zijn in zijn werk zoals God in het universum:
onzichtbaar.
Het tweede werk heet The Final Remains of a contemporary mono
chrome painter en bevat de resten van het bestaan als schilder van
Loek Grootjans. In 2003 besloot die zijn schildersatelier op te ruimen
en de laatste sporen te bewaren in glazen recipiënten. Deze recipiënten
worden getoond op witte sokkels met een natuurhouten blad en gaan
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vergezeld van korte teksten waarin de sporen worden toegelicht. Ze
bevatten zaken zoals verfresten die van de vloer werden geschuurd of
van de muur werden geschraapt, een staal van een nieuwe verf die op
basis van die restjes werd gemaakt, sperma (liefdevol aan de kunstenaar
onttrokken door Geertruid Levina Huiszoon, waarbij zij haar
wondere borsten ter aanschouwing aanbood), zweet (verkregen door
het lichaam te hullen in een vuilniszak en de arm- en beenopeningen
dicht te tapen) en minieme splintertjes garnaal, ter herinnering aan een
jeugd die werd doorgebracht naast een moeder die de kost verdiende
door thuis garnalen te pellen met handen en vingers die zo snel waren
dat ze onzichtbaar werden.
Het derde werk heet The Remembering Department, een werk dat
voor het eerst werd uitgevoerd in De Beyerd in Breda in 2001. In
het S.M.A.K. werd dit werk opgesteld in twee vertrekken, die
ontoegankelijk werden gemaakt door het spannen van een kabel.
Met behulp van dennenhouten latjes werd tegen de wanden van de
ruimtes een eenvoudige constructie gebouwd, waarvan door het louter
inschuiven van planken een rek werd gemaakt. (De schappen liggen
op één lat, terwijl een tweede, zich dichterbij de muur bevindende
lat belet dat ze naar beneden zakken of vallen.) Op deze schappen
werden alle voorwerpen geplaatst die in het verleden werden gebruikt
voor de departementen van de Stichting. Vervolgens werd er stof
over geblazen, werden de voorwerpen weer verwijderd en werd de
vloer schoongemaakt. De toeschouwer ziet dus stoffige rekken met
uitgespaarde silhouetten van verwijderde voorwerpen. Ook hier
wordt iets aanwezig gemaakt door het te verwijderen, door het niet te
tonen of niet te benoemen.
The Good Care Department en The Remembering Department maken
deel uit van de ‘Foundation for the benefit of the aspiration and the
understanding of context’, die werd opgericht in 1998. In 1988 besloot
Loek Grootjans een maand lang door te brengen in een donkere ruimte.
Tijdens zijn verblijf in die ruimte ging hij een soort van roodbruin
‘zien’, dat na het verblijf in het duister, tijdens een begeleide gewenning
aan het licht, overging in heldergroen. Na deze ervaring besloot hij
monochrome schilderijen te maken op basis van deze twee kleuren.
Na een als wrang ervaren receptie van deze schilderijen organiseerde
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hij een bergbeklimming met zeven bijzondere mensen die op de top
van de berg met hem zouden nadenken over hoe inzicht en uitzicht
zich verhouden tot het monochrome schilderij. In 2003 besloot hij alle
resterende verf in zijn atelier, inclusief de oude verflagen op de muren,
te verzamelen en te verwerken tot een verf waarmee hij zou schilderen
tot de verf op was.
Het werk van Grootjans lijkt op een grote, lichtjes variërende ver
dwijntruc. Een monochroom schilderij wordt beschouwd als een
schilderij waaruit alle andere dingen zijn verdwenen. Het enige
wat overblijft is een kleur en een ervaring van die kleur als een
gedematerialiseerde, peilloze diepte oproepende drager. Ooit zag ik
een tentoonstelling van monochrome schilderijen in Villa Panza, niet
toevallig de eerste plek buiten de Verenigde Staten waar de allereerste
werken van James Turrel en Robert Irwin te zien waren. Prachtig,
de schijnbare consistentie die een monochrome hemel krijgt, gezien
door een daklicht van Turrel! Door al deze monochrome schilderijen
naast en na elkaar te ervaren, ging ik zien dat sommige schilderijen
zich gingen gedragen als gaten in de muren, andere als zwevende,
immateriële schijven of volumes, nog andere als ondoordringbare
vlakken. Grootjans houdt vooral van het blauw van Yves Klein, dat
vrijwel zuiver pigment is en zich op een wonderlijk autonome manier
in de ruimte gaat gedragen. Het lijkt alsof het zelf licht uitstraalt. In
het boek Final Remains wordt beschreven hoe dit blauw na enige
observatie lijkt te desintegreren. Het wordt pure kleur, eerst, en dan
lijkt het te schiften en uiteen te vallen in een onbestemde, eeuwige
warreling.
Uit deze warreling wordt alles geboren en tot deze warreling keert
alles terug.
In 1994 woonde ik in een huis dat buitengewoon veel stof leek te
genereren. De beste manier om het te lijf te gaan, leek mij, was het
bijwijlen optillen en vervolgens laten vallen van een zware matras,
waardoor het stof zich wervelend naar de uithoeken van de kamers
repte, waar ik het in de vorm van gasvormige muizen (zoals Hermans
ze volgens Reve noemde) slechts had te vangen en op te sluiten in
hermetisch afgesloten tupperware dozen. Op een dag was ik hiermee
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bezig toen ik een telefoontje kreeg en vernam dat een goede vriendin
onverwacht was overleden. Bevend verzamelde ik de stofmuizen en
begreep ik voor het eerst waar ze vandaan kwamen.
Voortkomend uit een gezin waar een milde, maar toch al verstikkende
vorm van smetvrees heerste en de minste sporen van ons lijfelijk
bestaan zo snel mogelijk werden opgespoord en uitgewist, hou
ik van het organiseren van een lichte wanorde, die desnoods met
enkele grote bewegingen tot beheersbare proporties herleid kan
worden. Veel mensen ken ik, echter, die hun huizen ontoegankelijk
of onbewoonbaar maken door ze dwangmatig vol te stapelen met
onbruikbare voorwerpen. En andere mensen ken ik die het liefst in een
smetteloze, zo leeg mogelijke ruimte leven. Andy Warhol combineerde
beide mogelijkheden. Hij schrijft dat hij bij het zien van een voorwerp
treurnis voelt voor de verloren ruimte. Hij beschrijft hoe hij zoveel
mogelijk voorwerpen door het toilet spoelt en hij beschrijft een ideale
wereld waarin alle voorwerpen zouden worden opgeslagen in depots
in New Jersey. Tegelijk stouwde hij een vier verdiepingen tellend huis
vol met verzamelobjecten en stopte hij duizenden voorwerpen in
de befaamde tijdcapsules. Ook in Grootjans’ werk voelen we twee
tegengestelde bewegingen. Alles moet worden opgeruimd en herleid
tot een uniform niet-bestaan. De ontbinding en de verdwijning moeten
versneld worden, evident gemaakt en geregistreerd. Maar anderzijds
ontstaan er classificatiesystemen, departementen, rekken en met sporen
gevulde recipiënten. Toch wenst de nieuwe, zich langzaam vertakkende
koraalstructuur van zijn werk zo weinig mogelijk te bestaan en zo min
mogelijk beeldend te zijn in de gebruikelijke zin. Aanvankelijk door
de vorm aan te nemen van monochrome schilderijen, later door het
aanwezig maken van afwezige of verdwenen dingen, gebeurtenissen
of personen.

te worden van dingen die niet getoond willen worden en eigenlijk het
liefst niet hadden bestaan. Een gemankeerde verdwijntruc. (Al herken
je in de sculpturale uitbeelding van Michael Jackson and Bubbles
de piepjonge, maar reeds baard dragende en in de volwassenheid
gedreven Paul McCarthy, gevangen en verstikkend in de armen van
zijn moeder.)
Het werk van Grootjans toont verschillende pogingen om veelheid
terug te brengen tot eenheid, een beetje zoals in de Ethica van Spinoza,
waarin God omschreven wordt als een oneindige substantie, die
alles omvat, en die wij kunnen kennen doorheen haar attributen en
bestaanswijzen. Niet op een ernstige manier bedoel ik dit te zeggen,
daar is het werk van Spinoza te verfijnd en te ingewikkeld voor, maar
tegelijk toch weer wel. In een novelle over een Spinoza-kenner die ik op
twintigjarige leeftijd schreef, liet ik de held in Spinoza’s briefwisseling
verschillende passages vinden waaruit hij opmaakte dat Spinoza een
sterke liefdesband had met enkel van zijn leerlingen. Ook dit was een
grap, maar tegelijk ook niet. Spinoza’s werk lijkt ons hiertoe uit te
nodigen. De Ethica ontroert door de menselijkheid ervan, die zich
uitdrukt op een nauwelijks zichtbare manier, als de absolute tegenpool
van kitsch en sentimentaliteit. Vandaag doet dit denken aan een
sculpturale omkering zoals het tonen van verwijderde voorwerpen in
het werk The Remembering Department. Dit beeld wordt versterkt
door het verhaal dat Spinoza tijdens het lynchen en het publiekelijk
roosteren en opeten van de in stukjes gesneden gebroeders De Witt
door zijn huisbaas moest worden tegengehouden, omdat hij ter plekke
met een pamflet wilde gaan protesteren tegen de barbaarsheid van zijn
tijdgenoten. Tot slot is er het tragische verhaal dat de man overleed
aan tuberculose en dat die ziekte vermoedelijk werd veroorzaakt of
verergerd door het stof dat afkomstig was van het slijpen van lenzen,
waarmee hij in zijn levensonderhoud voorzag.

Grootjans vertelde mij hoe hij tijdens een twee uur durend bezoek
aan een tentoonstelling van Paul McCarthy in het Haus Der Kunst in
München zodanig overrompeld werd dat hij nadien, uitgenodigd tot
een gesprek door Chris Dercon, alleen nog kon uitbrengen niet langer
een mens te willen zijn. De tentoonstellingen van McCarthy lijken
inderdaad te functioneren door middel van een overdadigheid die
een verschrikkelijk gemis oproept. Een wanhopige poging zichtbaar

Kijken we naar Spinoza’s leven en werk op een sculpturale manier,
dan zien we in de eerste plaats hoe hij passie en betrokkenheid heeft
omgezet in bezielde, maar op een redelijke manier opgebouwde boeken.
Iets gelijksoortigs ervaar ik in het werk van Loek Grootjans, waarin
eerst het monochrome schilderij en nadien het stof de alomvattende
werkelijkheid of de éne substantie lijken te worden waaruit en waar
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binnen alles voortkomt – de oorzaken van alles waarbuiten niets kan
bestaan of begrepen kan worden. Zo doortrokken van de dood is
dit werk, van het al niet meer bestaan of van het nog nooit werkelijk
geworden zijn van iets of iemand, dat de liefde tastbaar lijkt te worden.
Het onafwendbare wordt omarmd. En het leven wordt bezongen
door het niet in beeld te brengen, omdat elk beeld afbreuk zou doen
aan de onvatbare, heilige schoonheid ervan. (Gegroet, Plato!) Alleen
in de teksten breken het verlangen en de poëzie door en mogen zij
heel even een herkenbare gedaante aannemen, maar ook dan nog
gemaakt met woorden, natuurlijk, in een laboratorium van klanken
en mentale beelden: niet in een allicht als vulgair ervaren, al te gauw
thuisgebrachte, visuele vorm.
Dit betekent natuurlijk geenszins dat Grootjan’s werk niet beeldend
zou zijn. De drie hierboven besproken werken vormen juist drie
volledig verschillende benaderingen van de tentoonstellingsruimte. Ze
vormen drie beklijvende totaalbeelden, waarbij de grootste aandacht
werd besteed aan zogenaamde details zoals de eenvoudige, maar
heel doelmatige constructie van de schappen van The Remembering
Department; de rond geschuurde hoeken van de natuurhouten
plankjes waarop The Final Remains staan uitgestald; het ritme waarin
ze staan uitgestald (soms lijkt een potje te ontbreken, zoals Luc Deleu
windmolens uit een rij verwijdert als hun positie beantwoordt aan
een priemgetal); en de prachtige afwerking met plexi en aluminium
van de één centimeter voor de muur zwevende bordjes met de zinnen
van The Good Care Department. Ruimtelijk en texturaal gesproken
ontstaan er wèl beelden.
Daarnaast mogen we niet vergeten dat hier beelden worden opgeroepen
door ze niet te tonen. Het beeld dat door een kunstwerk wordt
opgeroepen is natuurlijk altijd van mentale aard. Er bestaan tal van
manieren om mentale beelden op te roepen, waarvan het voorschotelen
van een soort van reproductie van de zogenaamde werkelijkheid
slechts één mogelijkheid is. Een schilderij is een voorwerp dat wordt
toegevoegd aan de werkelijkheid en gevoelens, gedachten, beelden of
verhalen in ons oproept zoals ook wolken, geuren, rijwielen, koralen,
vissen, koude karbonades of in het licht dansend stof dat kunnen
doen. Wie wil denken in beelden, hoeft niet noodzakelijk als dusdanig
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Loek Grootjans, ‘The Good Care Department’ (2001-2010). S.M.A.K., 2010. Curator: Frank Maes. Foto’s: Dirk Pauwels

herkende of erkende beelden te maken. In die zin kan Grootjans’ werk
vergeleken worden met de ogenschijnlijk baldadige autobiografische
ficties van Mike Kelley en de bijna decoratieve werken die hieruit
voortkomen, maar natuurlijk ook met het afgetrokken werk van
Mark Rothko of Baruch Newman. Ik hou er niet van te wijzen op
overeenkomsten tussen kunstwerken, omdat het juist gaat om de
verschillen, maar hier doe ik het wel, omdat de overeenkomsten bijna
onzichtbaar geworden zijn en de beelden die worden opgeroepen
door het werk van Grootjans vervuld zijn van gehuil en geschreeuw,
lynchpartijen, kannibalisme en andere smeerlapperijen, langdurige,
taaie eenzaamheid, kolder, stille lectuur, geometrische precisie en
een liefde die de vorm heeft aangenomen van een huwelijk, met een
jeugdliefde, maar ook met de wereld zoals ze is.
Ik sta in de keuken van de kunstenaar en kijk naar een prachtig,
horizontaal schilderijtje dat de indruk wekt een diptiek te zijn,
doordat het schijnbaar wordt verdeeld in twee vierkanten door een op
de rechterhelft geschilderde omtrek van een vierkant. Het schilderij
is donkergroen. De kunstenaar noemt het doek een oefening voor het
oog. Grappig, lijkt het. Want hoe beter je je oog oefent, hoe minder
herkenbare vormen je ontwaart. Al kan je het oog zelf natuurlijk niet
oefenen. Het enige wat mogelijk is, is ons brein minder dingen laten
dicteren die er eigenlijk niet te zien zijn. Zo ontwaart het geoefende
oog uiteindelijk alleen wemeling. De vormen die ons brein over de
werkelijkheid pleegt te draperen, gaan desintegreren, verbrokkelen
en oplossen: ze raken verstoord en passen niet meer. Wie écht kijkt,
verdwaalt in een bos zonder naam, waar het licht in scherven door de
wereld dwarrelt en waar de dingen vergaan in vormeloze, verdwaalde,
verloren brokstukken, flarden en partikels.

veranderde dit bruinrood in een soort van groen, een helder groen.
Die kleuren nam ik als uitgangspunt voor mijn verdere schilderkunst.
Ik kocht een bepaalde hoeveelheid verf met die kleuren roodbruin
en groen en besloot dat ik het met die hoeveelheid moest doen. Toen
alle verf op was, heb ik de verfresten die zich op de vloer en de muur
bevonden afgeschraapt en afgeschuurd tot ik heel grote potten met
schuursel bekwam. Met dat schuursel heb ik nieuwe verf laten maken
waarmee ik een tiental monochrome schilderijen maakte. Hun kleur
ging van lieverlede over van donkerbruin naar heldergroen. Bij het
schuren van de muren ontdekte ik immers nog oudere lagen groene
verf die, vermengd met de verf van de witte lagen, een steeds lichter
groen opleverden. Ten slotte was alle verf op. Mijn bezigheden als
schilder kwamen simpelweg tot een einde, omdat alle verf op was.
Alles wat overbleef van mijn bestaan als schilder heb ik bewaard en
gedeeltelijk ondergebracht in het werk The Final Remains dat nu in
het S.M.A.K. te zien is. Hierin heb ik alles bewaard dat ik belangrijk
vond: verfresten, stront, sperma, de garnalen die mijn moeder pelde,
de laatste adem van mijn vader, gevangen in een zakdoek enzovoort,
in totaal 27 items die door mij en Harry van Boxtel beschreven zijn.
- In het boek ‘Final Remains’ wordt het roodbruin dat je zag tijdens
je ervaring in het donker een ‘after image’, een nabeeld, genoemd.
Doorgaans wordt dit woord gebruikt voor een mentaal beeld dat wordt
opgeroepen door iets dat we net hebben gezien.
Grootjans: Dat was het niet.
- Is dit woord gebruikt omdat je het roodbruin niet zag met je ogen,
maar met je brein?

- Aan de basis van je huidige werk ligt je beslissing een maand lang in
het donker door te brengen.

Grootjans: Dat weet ik nog altijd niet. Ik weet niet of het brein ervoor
zorgde dat de ogen die kleur zagen of andersom.

Loek Grootjans: Ja, in 1988 heb ik mezelf een maand opgesloten
in een oude varkensstal in de bossen van Breda. Een maand is net
lang genoeg. Je wordt gek of niet gek. Na een dag of tien, toen de
grootste ellende overging, verscheen er een soort van bruinrood op
mijn netvlies. Achteraf, tijdens de geleidelijke gewenning aan het licht,

- Zojuist vertelde je dat het roodbruin zich op je netvlies nestelde, wat
bedoel je daarmee?
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Grootjans: Het is moeilijk in woorden te vatten. Het roodbruin was
alom en ogenschijnlijk zichtbaar.

- Geldt hetzelfde voor het groen dat je zag na de donker-ervaring, tijdens
de gewenning aan het licht?
Grootjans: Nadat ik twintig dagen overal roodbruin had gezien,
bleken mijn hersenen compensatie te zoeken in groen toen het licht
weer geleidelijk werd toegelaten.
- Ergens beschrijf je dit groen als zeegroen, nu noemde je het
heldergroen.
Grootjans: Het lijkt op de verfkleur Permanent Green. Dat is een
helder groen.
- Varieerde de kleur?
Grootjans: Ja, ze vervaagde snel.

Toen was alles op. Het was verschrikkelijk die spulletjes van de rekken
te moeten halen en helemaal bestoft weer in dozen te stoppen. Het
was alsof ik ze voor een tweede keer uit het ouderlijk huis verwijderde.
Heel even dacht ik ze op de rekken te laten liggen, maar dat zou
natuurlijk geen sterk werk hebben opgeleverd.
- Samen met Harry van Boxtel heb je de 27 items van ‘The Final
Remains’ beschreven.
Grootjans: Ja, elke keer kwamen we uit bij verhalen die veel groter
waren dan het stof van het ouderlijke huis. Er ontstonden veel
verbanden met het thema van het einde van de schilderkust en wat
dat zou kunnen betekenen. Ik ontdekte dat ik heb leren zwemmen op
een plek waar Dürer bijna verdronken is. Ik heb leren zwemmen in de
resten van het kokhalzen van Dürer.
- Je hebt filosofie gestudeerd.

- Voor ‘The Remembering Deparment’ heb je voorwerpen die je eerder
hebt gebruikt voor je Foundation uitgestald op rekken, vervolgens
bestoven met stof en dan weer verwijderd.
Grootjans: Stof is wat er van iemand overblijft. Ik haal het stof uit de
stofzuiger, ik bewaar en filter het.
- Hoe verstuif je het?

Grootjans: Eerst studeerde ik fotografie en film, daarna schilderkunst
en ten slotte filosofie. Die laatste studie stond ten dienste van de kunst.
Er waren teveel dingen die ik niet begreep. De beeldende kunst gaf
mij niet genoeg houvast om ermee verder te kunnen.
- Heb je ook films gemaakt?

Grootjans: Het gaat om alle attributen van de Foundation. Ik heb
nooit iets weggegooid. Deze keer zijn er veel voorwerpen bijgekomen
die afkomstig zijn van mijn ouderlijk huis (omdat ik ze heb gebruikt
voor de Foudation). Toen ik stopte met schilderen, kreeg mijn vader
kanker en werd hij depressief. Mijn moeder maakte zich zorgen, kreeg
een hersenbloeding en kwam in een verzorgingstehuis terecht. Mijn
moeder heeft het na de dood van mijn vader nog vijf jaar volgehouden.

Grootjans: Een tiental vrij korte films. De belangrijkste heet From
Dark into Black. Het is een drieluik, getoond op drie monitoren,
waarin ik mensen op een heftige manier toespreek. Ik ga helemaal
in het zwart gekleed, ik draag een masker, een schildersbaret en een
speciaal geleend dasje zoals Yves Klein. De film gaat over een plek
waar ik geweest ben en waar de toeschouwers vermoedelijk nooit
zullen komen. Chris Dercon schreef over mij dat er een verschil is
tussen het risico representeren of het zelf te belichamen. Kan je van
anderen verlangen dat ze dezelfde risico’s nemen? En hoe wil je je
verhouden tot je eigen sores, stof en troep?
Toen ik voor het opbouwen van The Remembering Department in
het S.M.A.K. al die spullen van de schappen haalde, zag ik ineens
hoe klein mijn leven was. De weinige spullen van mijn moeder die ze
had overgehouden in haar zielige kamertje in het verzorgingstehuis,
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Grootjans: Ik blaas met een compressor lucht in een met stof gevulde
emmer.
- Om welke voorwerpen gaat het?

de schoenen van mijn ouders, die ik in een film heb gebruikt, de lintjes
van hun graven, het oude kaartspel, de spullen van de hond, mijn oude
speelgoed, de dekens waar ik onder lag, waar ik onder ben verwekt,
waar ik voor het eerst zelf de liefde onder heb bedreven… Toen ik
de spullen op de schappen zette, had ik er geen last mee. Maar toen
ik ze eraf haalde en terugstopte in dozen, bestoft, werd het ineens
een nachtmerrie. Zo triestig… Het is allemaal niks waard, het is zo
nietig als wat, en dan ga ik het nog rampzaliger maken, verrampen of
verramsjen door er stof overheen te blazen… Ik had het risico niet
voorvoeld. Het is de derde keer dat ik deze installatie toon, maar de
vorige keer waren die spullen van mijn ouderlijk huis er niet bij. Nu
wel, omdat ik ze eens heb gebruikt in een installatie, waardoor ze deel
zijn gaan uitmaken van de Foundation… Het was te persoonlijk, al
die spullekes…
- Verzamelden je ouders veel voorwerpen?
Grootjans: Mijn moeder wel, maar mijn vader niet. Die had geen
spullen. Hij was schroothandelaar. Hij werkte voor een bedrijf dat
tientallen hectaren besloeg, helemaal overdekt met schroot. Daar kon
je echt alles vinden: fluitketels, brommers, auto’s, tanks, vliegtuigen!
Alles wat na de oorlog opgeruimd moest worden. Ik had drie oudere
broers, die rondreden met brommers die ze daar hadden gevonden
en die ze lieten rijden op kerosine die ze uit de vliegtuigen haalden.
Mijn vader had macht over alles! Stapels kroonkurken! Zo hoog als
de piramides van Gizeh! Ik denk nog vaak aan mijn vader… Hij
had macht over de wereld. Alles kwam naar hem. Hij maakte goud
van lood. Maar hij was geen verzamelaar, hij was een handelaar. Hij
beheerste het. De opeenstapeling van die dingen had met de koers te
maken. Je kocht koper als het goedkoop was en je verkocht het als je
er veel voor kon krijgen…
Mijn moeder verzamelde wel. Dat was ook een eldorado voor
ons. Want die had alles. Ze gooide nooit iets weg. Ze is op haar 19de
getrouwd en ze is 82 geworden. Haar hele leven heeft ze alles bewaard.
Alle dekens, bijvoorbeeld. Ik heb ze nu nog. Ik heb er ook een pak
van laten maken, dat ik draag tijdens performances. Toen ze stierf, nu
twee jaar geleden, bleef er niks over. Een lelijk plastic bloempje en
een deodorantje. Alles was weg. Ze was al veel eerder gestorven. Maar
mijn vader verzamelde niks. Die had niks. Ik heb hem leren lezen en
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schrijven. Toen hij kon lezen, gaf ik hem The Old Man and the Sea van
Hemingway. Hij heeft dat gelezen. ‘Dat is een mooi boek,’ zei hij. En
daarna heeft hij nooit meer een boek gelezen. Hij had niks en moest
ook niks hebben.
- Je schilderde met acryl?
Grootjans: Ja, altijd. Behalve het portretje van mijn vader dat ik je in
de gang heb getoond. Dat heb ik met olieverf geschilderd. Dan kon ik
er langer op doorpeuren… Zo’n portretje, dat is het duurzaam maken
van een moment. Een nutteloze inspanning, tenzij omwille van de
waarneming of de reflectie. Voor Spinoza waren er drie vormen van
kennis. De kennis op basis van de waarneming, de redelijke kennis en
de onmiddellijke kennis. Daarom noemde ik mijn vroege schilderijen
oefeningen voor het oog. Volgens Spinoza was onze waarneming
onvolledig en verward. Zo kwam ik op het idee het zien uit te schakelen
en die periode in het duister door te brengen.
- Je houdt van het werk van Yves Klein. Wat vind je zijn beste werk?
Grootjans: Het bladgoud dat hij in de Seine liet dwarrelen en het
opstellen van een certificaat met een getuige, alsof hij zijn eigen
getuigenis niet kon vertrouwen.
- Naast ons staan honderden flessen met water dat een onnaspeurbaar
sediment bevat.
Grootjans: Ja, The Storage for Distorted Matter. Met resten van het
graf van Brodski, dat ik heb schoongemaakt in Venetië, of water
waarin Yves Klein heeft gezwommen, tegenover de opera van Nice, of
resten van een handdruk met Maria Gilissen, de weduwe van Marcel
Broodthaers… Waanzinnig stom, eigenlijk. Maar ik moet die dingen
doen, ook al hebben ze geen enkel nut. Al hebben ze misschien wel
zin, we praten er nu toch over? Wie zichzelf wil zijn, moet weten wie
hij is. Je moet ergens een plek vinden, anders word je gek. Ik wil geen
kunst maken. Stof verzamelen, wie verheft dat tot kunst? Het gaat he
lemaal niet om kunst, maar om een plek om te kunnen bestaan.
16 maart 2010
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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 Ant
werpen 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-sculpture. Het is een magisch spiegelaquarium van 70 x 70 x 70 cm, waarin een 10 cm brede laag paraffineolie 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 tweede 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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Een vademecum
Ann Veronica Janssens in Wiels
Precies dertig jaar nadat ze als afstuderend student de Prijs Jonge Schil
derkunst 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 be
schouwing zou ik enkele werken willen noemen die er zeker te zien zul
len zijn, met oog voor de bijzondere manier waarop Janssens haar sculp
turale 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-sculpture 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 polycarbonaat 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 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 geven aan de hand van de beelden en wetenswaardigheden waarover het beschikt. Gedreven door onze instincten botsen we op de werkelijkheid, die we proberen te ordenen aan de hand
van beelden. (De beelden komen stuurloos voort uit de botsingen.)
Het mythische denken wordt gevoed door waarnemingsgegevens (bijvoorbeeld in verband met de eigenschappen van planten en dieren),
maar het is blind. De ordeningen die het voorstelt of oplegt kunnen
werkzaam zijn, maar ze hebben een wilkeurige oorsprong. Het zijn
vormen die gebruikt worden om de wereld te ordenen (bijvoorbeeld
door een dorp zodanig te verdelen dat er minder twisten zijn), zonder
dat die ordening beantwoordt aan een structuur die zou bestaan buiten die ordening.
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 herinneringen 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 zo goed 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.

Ingmar Bergman

27 augustus 2009

308

309

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 geluids
installatie 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 let
ters.) 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 geluids
werk.

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 waarheid en herkenbare toonhoogtes
Gesprek met Alexandra Dementieva
Alexandra Dementieva (Moskou, 1960) kwam in 1991 door een huwe
lijk met een Belg terecht in Brussel, maar vijf maand per jaar woont ze
in Manhattan. Vandaag kunnen we haar werk ‘Alien Space’ bewonde
ren 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.
Alexandra Dementieva, ‘Alien Space’, CCNOA, 2009. Foto: Sacha Georg

- 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
315

Beeldende Kunsten in haar preadvies geacht wordt te vertegenwoordi
gen. Ze zijn niet echt bolvormig en ze hebben iets onaangenaam con
creets 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 respec
tieve 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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Bart Lodewijks, ‘Moscou Drawings 2007-2010’, Gent

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
321

Beyond the Picturesque:
een thematische tentoonstelling

Een gesprek met curator en publicist Frank Maes

Frank Maes was jarenlang curator 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 her
kent, 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 ge
kregen 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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Central Park, oktober 2008

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 Gilpin 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
Claude-spiegel. 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 Mo
numents 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
geboeid zijn door het 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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Over raaf worden
en donkere suikerbroden

Een gesprek met Elly Strik
Deze tekst werd voor het eerst gepubliceerd in ‘Oracle’, een boek over het
werk van Elly Strik, dat door mij werd samengesteld en vormgegeven.
In dit boek komt een andere tekst voor, waarin ik wijs op het gelijktijdig
voorkomen, in Striks werk, van heel vlakke, bijna uit elkaar vallende
partijen, en naar een vorm van realisme neigende, reliëf suggererende
partijen. Een opbollen en een wijken. In het nu volgende gesprek is dit
belangrijke, vormelijke aspect daarom minder expliciet aan de orde.
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,
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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
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 aanne
men van een soort van traliewerk of een haarnetje, dat als een sluier met
grote mazen een hoofd of een vrouw insnoert.

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?
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
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.

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

- 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.
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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.

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.

- Zodat ze meer naar voren komen en er meer ruimtelijkheid ontstaat?

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
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?

Strik: Ik zou willen dat het beeld de illusie van een donkere, transparante
diepte oproept, maar tegelijk heel aanwezig is. In mijn tekeningen
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.

- 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.

- 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

- 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
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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
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.
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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?
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.
- 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: 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
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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.

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.

- 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…
- Het beeld valt uiteen, maar tegelijk vormt het één wereld…
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?
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
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- Toen wisten ze nog niet hoe vliegende of lopende dieren er eigenlijk
uitzagen, zodat ze die bewegingen ook niet konden suggereren.

- Zoals jij ook partijen wegwast met papier en verdunner?
Strik: Ja.
- 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: 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.
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- Waarin het gezicht van Goya opdoemt uit zwermende zaadcellen?
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.
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?
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 friemelen.
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?
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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.
- 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: 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
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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
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 vleu
gels?
2 augustus 2009
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Elly Strik, ‘Diesen Mund darf man küssen’. Lak, olie en grafiet op papier, 35 x 56 cm, 2008. Privé-collectie, Zwitserland.

Van de nacht gesproken en de tekenkunst
Over nieuw werk van Rinus Van de Velde

Rinus Van de Velde, ‘This might draw out my time here’, pastel op geprepareerd papier, 193 x 226 cm, 2009. Foto: Ben
Van den Berghe

De tekeningen van Rinus Van de Velde (1983) deden aanvankelijk
denken aan het oudere werk van Benoit, waarin op een milde manier
gekeken werd naar bepaalde geplogenheden in de kunstwereld, of van
Glen Baxter, waarin de wereld van een jongensboek iets ‘uncanny’
krijgt. Vaak komen beide invalshoeken samen, zoals in de tekening
I will trace all shadows to keep those most beautiful moments alive,
waarin we zowel een mobiel van Calder herkennen als de spookachtig
rondkruipende schaduwen die de mobiel op de muur tekent. Ook
de tekeningen van Van de Velde kruipen over de muur als vreemde
schaduwen.
Een andere tekening heet: I like Sundays, when everything appears to
be soft and structured. In deze tekening herkennen we van benedenuit
getekende vormen die aan stoelen doen denken zoals ze worden
waargenomen door een kruipende baby, maar door het zwevende
hangar-dak monumentale proporties krijgen. Een architecturale of
sculpturale benadering (het plezier van de schaalverschuiving en de
ervaring dat een ding zowel klein als groot kan zijn naargelang van je
standpunt) wordt vereenzelvigd met het standpunt van een kind dat
zich verveelt op zondag. Niet omdat Van de Velde geïnteresseerd is in
jeugdherinneringen (hij baseert zijn tekeningen op gevonden foto’s),
maar omdat hij zo een goede tekening kan maken.
Aanvankelijk troffen we in de tekeningen vooral de avonturen en
observaties aan van een fictief beeldhouwer (Van de Velde is opgeleid
tot beeldhouwer), maar vandaag is die narratieve structuur verdwe
nen. Want zonder iets anders te zeggen, lijken sommige tekeningen
het opbollende, in gaten verdwijnende, doorgesneden of kantelende,
altijd wisselende wezen van de beeldhouwkunst en de architectuur
bloot te leggen en door hun zwart-wit structuur de verdeling van de
wereld in nachtelijke en zonnige partijen op te roepen. Wat was er
eerst? Het besef van het nachtelijke of de wens zwart-wit tekeningen
te maken? Waarom spaart Goya in de Oorlogsgruwelen het silhouet
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van een vrouw uit in de zwarte textuur van de afbeelding van een man
die haar van achteren omarmt? Waarom spaart hij een soldaat uit in
de krasjes die een boomstam of struik oproepen?

aan ons toont of waarop wij menen haar waar te nemen: dag en nacht,
zwart en wit, alle mogelijke grijswaarden, ritmes, rasters, structuren
en texturen, kleur of geen kleur, opake of transparante vlakken,
opbollende of wijkende partijen.

Over zwarte koffie en de nacht
Jongens en wetenschap
Zoals u weet ben ik een onvermoeibaar stalker van de kunstenaar Raoul
De Keyser. Toen ik vanmorgen, op weg naar Waregem, voorbij zijn
geheime woonplaats reed, ging ik aanbellen. De aristocratische bard
deed zelf open en bood mij een kop koffie aan. Tijdens het brouwen
wandelde hij heen en weer door het huis en bracht hij mij een boek dat
hij niet begreep, zei hij, en daarom altijd herlas. Nippend aan een grote
kop gitzwarte, modderdikke, lekkere koffie, las ik een beklijvende
passage van Patricia De Martelaere waarin ze vertelt waarom de
Vreselijke Zandman door de grote neuroticus Freud vereenzelvigd
wordt met de Vader die zijn kroost in slaap wiegt om ongeremd zijn
gang te kunnen gaan met zijn echtgenote (hun Moeder), maar lees
ik ook stuntelige pogingen tot verklaringen voor het bedreigende
karakter van de nacht. Laat ik zelf eens proberen er iets over te zeggen.
Wat is er zo bedreigend aan de nacht? Misschien wel het besef dat de
nacht de permanente staat van de dingen is, terwijl dag tijdelijk is en
daarom iets illusoirs heeft. Dankzij het daglicht zijn er kortstondige
structuurtjes ontstaan, zoals het leven op aarde, die de entropie op
een wanhopig hoopvolle manier tegenspreken, maar al wie op een
enigszins verstoorde, twijfelende, aarzelende, al te aandachtige manier
naar de dingen kijkt, wordt overweldigd door de broze natuur van de
slechts schijnbare stabiele en schijnbaar objectieve beelden die ons
brein ophangt aan de vlietende indrukken die ons bestormen.
Tekenen
Tekenaars berichten over hun waarneming, maar ze scheppen ook
nieuwe artefacten die waargenomen kunnen worden. Wie tekent,
creëert een nieuwe textuur waarover de toeschouwer beelden drapeert.
Het werktuig van de tekenaar is het contrast, dat een herhaling vormt
van de in contrasten uiteenvallende manier waarop de wereld zich
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Rinus Van de Velde: De tekeningen zijn gebaseerd op beelden uit mijn
archief. Ze vertellen het verhaal van een wetenschapper of een kunstenaar
die door een onbekende natuur loopt en probeert er structuren op te
plakken. Door de holle muur van deze tentoonstellingsruimte kwam
ik op het idee de tekeningen naast elkaar op te hangen zodat ze een
panoramische indruk maken. Daarom zijn de tekeningen ook groter.
- Zoals bij Elly Strik.
Van de Velde: Ja.
- Haar tekeningen zijn nog groter. Ze zijn drie meter hoog.
Van de Velde: Dat wist ik niet. Ik ken ze alleen maar van het boekje dat
jij hebt gemaakt. Ik zou ze graag in het echt willen zien. Binnenkort
toont ze werk bij LLS 387.
- Je vertelde dat je een soort van panorama wilde maken.
Van de Velde: Ik heb eerst een photoshop-montage gemaakt met klei
nere tekeningen, maar dat werkte niet. Het werkt ook niet als ik de
tekeningen inlijst. Dan ga je ze afzonderlijk lezen, terwijl ze juist een
ruimer narratief verband moeten oproepen, zoals de beelden ook met
elkaar spreken in mijn archief. Daarom hangen de tekeningen met
haakjes aan schroeven. Dicht bij elkaar. Ze zijn ook groter geworden,
omdat het pas interessant wordt als je ze al van ver kan bekijken en er
van dichtbij in lijkt te kunnen verdwijnen.
- De textuur van je tekeningen is vleziger geworden. Ze zien er smeuïger
uit, met grotere contrasten en meer grijswaarden.
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Van de Velde: Sinds kort gebruik ik een nieuwe techniek. Ik warm
gelatine op in water, meng dat met kalk en olie en verstuif daarvan een
dunne laag op het papier met een compressor. Zo ontstaat er een dun
kalklaagje dat ik opschuur tot het gladder is dan het papier zelf. De
poriën van onbehandeld papier laten je lijn haperen. Door het tekenen
op muren wist ik dat je op gips veel mooiere gradaties kan krijgen: op
een veel subtielere manier van donker naar licht werken. Ik begon
mij ook te storen aan de connotaties van een houtskooltekening. Het
stoorde mij dat mijn tekeningen daardoor meteen een plaats krijgen.
Nu teken ik met dit. (Hij toont mij een doosje met zwarte zachte pastel
van het merk Rembrandt.) Houtskool is niet zwart genoeg. Dit spul
pakt beter en het is veel zwarter dan houtskool. Het is superzwart.
Met een doezelaar veeg ik het zwart uit en plaats ik kleine vlakjes of
streepjes die met elkaar verweven een mooie overgang van donker
naar licht creëren en de tekening ritmeren.
- Je wil geen tekeningen tonen, maar een fysieke ervaring oproepen?
Van de Velde: Ja. Ik wil een openheid creëren in het beeld zelf. Ik wil
dat het levensgroot wordt, zodat het lijkt alsof je erin kan stappen.
- Misschien laat je ook daarom de lijsten achterwege?
Van de Velde: Dat heeft er ook mee te maken, ja. Een andere reden
waarom ik de tekeningen niet inlijst, naast de zojuist al genoemde, is
omdat ik snel wil werken. Ik moet snel werken, want mijn beeldarchief
blijft groeien. Het inlijsten zou alles teveel vertragen en de afzonderlijke
werken teveel isoleren. Door de lijsten begin je alles apart te zien en
krijg je de indruk naar een installatie te kijken in plaats van naar een
reeks schaduwen die een aura oproepen. Verder heb ik geprobeerd
niet alleen beelden met teksten te maken, maar ook detailbeelden. Ik
zoom in, waardoor je binnen de reeks verschillende kijkbewegingen
krijgt: je blik draait naar binnen, komt weer naar buiten en zoekt dan
een overzicht. De algemene indruk is abstracter.

Van de Velde: Je moet altijd een oplossing zoeken om van een beeld een
tekening te maken, bijvoorbeeld door binnen de tekening een golvende
beweging te creëren. Hier ben ik bijvoorbeeld begonnen met het
aanbrengen van horizontale streepjes, maar alles kan niet horizontaal
blijven. De tekening moet cirkelen. Er moet een golvende, ritmische
beweging ontstaan, waardoor dit bijvoorbeeld het middelpunt wordt.
(Hij wijst op een witte, uitgespaarde vlek in de tekening.) Het fijne aan
deze nieuwe techniek is dat je geen fout mag maken, elke toevoeging
is definitief. Soms droom je ervan iets te kunnen wegschrapen, maar
dat gaat niet. Misschien is dat het grootste verschil tussen tekeningen
en schilderijen. Meestal kan je bij schilderijen lagen blijven toevoegen.
Een tekening is eindig. Ze stopt als het beschikbare vlak zwart is. Je
kan niet herbeginnen.
- Vanochtend vroeg ik mij heel even af waarom het duister bedreigend
overkomt. Als plat, ondoorzichtig vlak kan het ons niet bang maken.
Het wordt pas griezelig als het om een wijkende vorm gaat, die ons lijkt
te kunnen opslokken. Een schijnbaar betreedbare holte met armpjes die
ons kunnen vasthouden.
Van de Velde: Ja, een goede tekening heeft duizenden armpjes die je
vasthouden.
21 november 2009

- Je zoekt manieren om je tekeningen te laten ontsnappen aan hun
statuut van afbeelding, aan hun herkomst als foto.
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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 prach
tig 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.
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 af349

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 haar drijfveren om
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 Na
relle?
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 yoeg
oord’.
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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Goed werk
Over een tentoonstelling van Lieven Segers
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

De verborgen kant van Chouchou Colson
(Zelfportretten gemaakt door anderen)
Gesprek met Vaast Colson
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 bete355

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’.
356

Champagnefuif
- De huidige tentoonstelling bestaat uit drie delen: een champagnefuif,
waarbij je voor alle medestanders van de voorbije negen jaar 100 cham
pagneflessen hebt ontkurkt en met de in gele acryl gedoopte kurken
sporen hebt geschoten op het plafond, de muren en de vloer van de ten
toonstellingsruimte; het zoeken van een dieperliggende betekenis in de
vlekken-constellatie die dit bacchanaal heeft opgeleverd; en de ophan
ging 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 voortgekomen 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 verkiezings
campagne?
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 po
gingen 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,
358

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
359

Als kleurrijk en gonzend afval

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.
- Welk beeld zou je graag bij dit gesprek geplaatst zien?
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.
21 januari 2009

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 en 320.)
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-
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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
leo: 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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Het slecht passende spiegelbeeld
Enkele woorden over het werk van gerlach en koop
Het werk van gerlach en koop is heel bijzonder: mooi, uitgekiend,
geheimzinnig, teruggetrokken en op een verfijnde manier sensueel. Het
is een evenwichtskunst, een trekken van fijne rimpels in het beeld dat
we dagelijks over de werkelijkheid draperen, een vorm van oefenende
aandacht. Het is werk dat schijnbaar alleen kon ontstaan op de grens
van de zuidelijke en de noordelijke culturen: rationeel en zinnelijk,
conceptueel en materieel, grappig en ernstig, literair geïnspireerd maar
plastisch uitzonderlijk verzorgd. We stuiten hier op een ingehouden,
tintelende plasticiteit, die als droesem is overgebleven van ingedikte
gesprekken en andere avonturen. Ik ben blij dat ik dit werk heb leren
kennen.
Het schijnbare spiegelbeeld
Woensdag, 29 augustus 2007. Vanmiddag zag ik in Den Haag een
heel mooie tentoonstelling. De werken bevonden zich in de voorste
vertrekken van de voormalige kelderruimte van een breed gebouw.
De ruimte is zichtbaar van op het trottoir, omdat over de gehele
breedte van het gebouw een deel van de vloer werd weggenomen.
Het gebouw is een samensmelting van twee huizen. Oorspronkelijk
waren er dus twee kelders, die nu echter met elkaar verbonden zijn
door twee openingen in de tussenmuur. Deze openingen werden door
de kunstenaars dichtgemaakt, zodat de toeschouwer de indruk heeft
voor een massieve muur te staan. De ingreep is essentieel, omdat ze
een soort van spiegelbeeld creëert. Het schijnbare spiegelbeeld keert
voortdurend terug in het werk van deze kunstenaars.
In elke ruimte bevindt zich een grijze tafel waarop twee afgewerkte,
kant-en-klaar gekochte legpuzzels van ongelijke grootte liggen,
waarop we ogenschijnlijk dezelfde foto’s herkennen. Pas bij nader
onderzoek blijkt het om twee verschillende foto’s te gaan, die met een
korte tussenpose gemaakt werden. (We herkennen dezelfde mensen
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en wolken, die zich in de tussenpose echter een klein beetje hebben
verplaatst.) Er zijn dus twee tafels, waarop telkens twee legpuzzels
liggen. Op de tafel in de eerste ruimte gaat het om horizontale puzzels,
op de tafel in de tweede ruimte gaat het om verticale puzzels. De
puzzels liggen naast elkaar, tegen de onderste en de linkerrand van de
tafel geschoven. Daarover liggen twee glasplaten die elk de helft van
de volledige oppervlakte van het tafelblad bedekken. Zo ontstaat er
een dubbele tweedeling. Enerzijds heb je de schijnbare verdubbeling
van de legpuzzel-foto (met bijbehorende schaalverschuiving, omdat
de puzzels niet even groot zijn), anderzijds wordt het totale oppervlak
van de tafels precies in twee gedeeld door de glasplaten. Zo ontstaat
een fraaie visuele verschuiving of rimpeling van het beeld, die doet
denken aan een ander tentoongesteld werk dat luistert naar de titel
Zes schouders, drie bekers en drie planten. Het werk is een boekomslag
dat op de voor- en achterflap bedrukt werd met dezelfde foto. Links
en rechts van de rug werd de foto echter niet precies doormidden
gesneden, zodat een strook ervan twee keer wordt afgedrukt.
Een tekeningetje van een venster met gordijnen en kamerplant, dat ze
hebben aangetroffen in de linkerbenedenhoek van een opengeslagen
ordner, wordt gereproduceerd op een groot wit vel, dat onder een
afbeelding van de ordner wordt tentoongesteld.
In elke ruimte bevindt zich een wit elektriciteitssnoer waaruit de
eigenlijke koperdraad werd verwijderd, zodat een lange lege, dubbele
huls overblijft.
Tegen de muur hangen naast elkaar twee bruine dienbladen met een
beschadigd hoekje. Het eerste dienblad is origineel, het andere is
een duplicaat, dat na veel oefenen van een zeer gelijkend beschadigd
hoekje werd voorzien.
Het thema van het schijnbare spiegelbeeld kent een variant in het
thema van de restruimte. In één ruimte van de huidige tentoonstelling
treffen we drie witte volumes aan, die reconstructies zijn van de lege
ruimte achter één deel van het Van Dale woordenboek (a/i) in drie
verschillende boekenkasten. In de andere ruimte vinden we twee
soortgelijke witte volumes, die schaalmodellen zijn van de volumes
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die gebruikt werden om de scheidingsmuur tussen beide helften
van de kelder te dichten. De drie papieren sculpturen die gestalte
geven aan de restruimte achter de drie Van Dale woordenboeken
zijn voortgevloeid uit een ingreep in de bibliotheek van het Van
Abbemuseum in Eindhoven. Ik laat de kunstenaars hierover zelf aan
het woord.
Het erratum en de restruimte
koop: De ingreep in de bibliotheek van het Van Abbemuseum was
een kruising tussen slecht begrepen minimal art en slecht, onzuiver of
slordig begrepen conceptuele kunst. We waren uitgenodigd om iets
te doen met de vitrines van de bibliotheek. De bibliotheek zelf is heel
bijzonder. Drie wanden ervan, drie verdiepingen hoog, zijn gevuld
met boeken. Je komt binnen langs de vierde wand. Door een vide
in het midden kan je twee verdiepingen, bijna drie, tegelijk zien. Op
de eerste verdieping is over de gehele breedte van de bibliotheek op
ooghoogte een schab leeg gelaten en afgesloten met glas. Dat zijn de
vitrines: tweeëntwintig stuks van anderhalve meter breed. We waren
geïntimideerd door de bibliotheek.
gerlach: Wat konden wij eraan toevoegen?
koop: Tijdens de biologielessen op de lagere school raakte ik onder
de indruk van het zogenaamde oversprong-gedrag: als twee motieven
in een dier in conflict komen en beide even sterk zijn, zodat geen
van beide de bovenhand krijgt, ontstaat er soms een volkomen ander
gedrag. Een poes die twijfelt tussen aanvallen of vluchten gaat zich
dan plotseling wassen.
gerlach: Wij waren ook in conflict.
koop: We schommelden heen en weer tussen de neiging de bibliotheek
in de fik te steken en het verlangen er iets waardevols aan toe te voegen.
Ons oversprong-gedrag bestond erin dat we alle boeken naar achter
hebben geschoven, tegen de achterwand van de boekenkast.
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gerlach: In gewone huiskamers worden boeken op een boekenplank
meestal naar achteren geschoven om het gezellig te maken. Zo komt
er plaats vrij voor allerlei prullen.
koop: Dat leek ons het grootste zichtbare verschil tussen een
persoonlijke en een openbare bibliotheek.
gerlach: Tegelijk zochten we naar een ingreep die aansloot bij het
belang van de minimalisten en de conceptuele kunst voor het Van
Abbemuseum.
koop: De bibliotheek is eigenlijk een minimale, door een architect
vormgegeven sculptuur en wat wij deden was de binnenwand ervan
rafelig maken. Eigenlijk hebben we een hoeveelheid lucht uit het
duister achter de boeken naar voren gehaald.
gerlach: Het fijne was dat het niet meteen opviel als je de bibliotheek
binnenkwam. Het licht en de ruimte maakten een compleet andere
indruk, maar je kon niet zien waarom.
koop: Op een of andere manier was het intimiderende een beetje
verdwenen.
gerlach: We wilden er geen titelkaartje bij, maar we wilden wel iets dat
een beetje zou opvallen, daarom hebben we een affiche gemaakt. Op die
affiche vond je een interview en zilveren streepjes die overeenstemden
met de aluminium structuur van de vitrines. De dikte van de streepjes
was echter niet juist, zodat we een erratum hebben moeten maken.
Dat heeft de vorm aangenomen van aluminium kubusjes waarvan de
hoogte overeenstemt met de juiste dikte van de aluminium ribben. Bij
elke affiche hoort een kubusje.
koop: We hebben al verschillende errata gepubliceerd. Fouten zorgen
voor openheid.

heid ruimte of lucht die je wegmoffelt als je boeken uitlijnt, staat voor
alles wat je moet wegmoffelen als je een systeem wil ontwikkelen waar
in alles past: alles wat niet in het systeem past moet je wegwerken.
Daarom halen wij de weggewerkte restruimte naar voren.
gerlach: De ruggen van de boeken worden minder leesbaar.
koop: De bibliotheek wordt minder werkbaar. Je krijgt een milde
vorm van anarchie.
gerlach: Vorige week brachten we een bezoek aan de bibliotheek
van het Kröller-Müller en iemand vertelde ons daar dat ze net de
bibliotheek hadden moeten verhuizen. Ze hadden dat laten doen
door vakmensen. Alles scheen heel goed gelukt te zijn, maar er was
iets dat niet klopte, al zagen ze niet meteen wat. Toen merkten ze dat
de verhuizers alle boeken tot achterin de rekken hadden geschoven.
Dat was hun niet meteen duidelijk geworden.
koop: We beschouwden dit als een ingreep die we op meerdere
plekken konden uitvoeren, maar zonder dat we het wisten werd ons
plan al uitgevoerd in het Kröller-Müller.
Ontwaren en zien (De verdubbeling van de werkelijkheid)
Een van de publicaties van gerlach en koop bevat de vertaling van
een passage uit een boek van Jules Verne, die ondanks de vermelding
‘onverkorte uitgave’ op het titelblad was weggelaten door de vertaler.
Het ging om een van de vele opsommingen die in dit boek voorkomen
en heel gebruikelijk waren in de negentiende eeuw, maar later als
storend werden ervaren. (Kundera merkt in Les testament trahis op
dat het eerste wat vertalers of dirigenten weglaten, meestal het meest
essentiële is van het kunstwerk dat ze onder handen nemen.)

koop: Op het moment dat je een fout maakt, wordt het systeem
zichtbaar. In een openbare bibliotheek gebeurt hetzelfde. De hoeveel

In 1997 maakten gerlach en koop voor het kunstencentrum Stroom
in Den Haag een tentoonstelling met als titel De bezetenen van het
Ontariomeer. De titel verwijst naar een schilderij dat wordt beschreven
in de novelle Een kunstkabinet (Un cabinet d’amateur. Histoire d’un
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gerlach: De errata maken het werk leesbaar.

tableau) van Georges Perec. Het hoofdpersonage van deze novelle is
een schilderij waarop een vertrek wordt voorgesteld waarin zich meer
dan honderd schilderijen bevinden. De bezetenen van het Ontariomeer
is een van de afgebeelde schilderijen, dat echter alleen maar bestaat
als onderdeel van het grotere schilderij (als kopie dus), omdat het een
werk betreft dat werd bedacht door de schilder van het kunstkabinet,
maar nooit werd uitgevoerd. Het schilderij beeldt de collectieve
zelfmoord uit van een groep beeldenstormers, waaronder de vader
van de schilder. (Verder tref je op het grote schilderij ook een kopie
van zichzelf aan, waarop nogmaals een kopie voorkomt, etc.)
Het werk van gerlach en koop sluit aan bij een literaire traditie die
ondermeer gestalte kreeg in een essay van Borges over de Quijote van
Cervantes. De Quijote bestaat uit twee delen. In het tweede deel, dat
later werd geschreven en gepubliceerd, ontmoet Don Quijote mensen
die het eerste deel hebben gelezen. Het thema van de dubbele ervaring
van de werkelijkheid, dat al tot uitdrukking kwam in de uiteenlopende
ervaringen van Don Quichot en zijn compagnon, wordt zo nog
eens verdubbeld. De ‘authentieke’ herinneringen van Don Quichot
stroken immers nooit met de herinneringen van de lezers van het
eerste deel. Borges vergelijkt dit avontuur van de zich verdubbelende
werkelijkheid met Shakespeares Hamlet, omdat Hamlet in dit stuk
een toneelstuk ensceneert om de waarheid over de moord op zijn
vader te achterhalen. Borges ziet in deze spiegelende verdubbelingen
een eindeloze tuimeling die de lezer opslorpt in het rijk der fictie:
‘dergelijke omkeringen suggereren dat, als de personages van een
verzinsel ook lezers of toeschouwers kunnen zijn, wij, hun lezers en
toeschouwers, misschien verzonnen zijn’.

gerlach en koop. Ik denk eerder dat ze pogen de talloze spiegelingen
en vormvariaties die je aantreft in het werk van kunstenaars als
Marcel Broodthaers of Joëlle Tuerlinckx (en andere Nederlandse of
internationale kunstenaars wier werk ik niet genoeg ken) te thema
tiseren door ze te verbinden met de literaire traditie, om zo tot een
eigen vormprincipe te komen. De vorm is het doel.
Het meest indrukwekkende aan het werk van gerlach en koop is de
combinatie van een maximale eruditie en een minimale, terughoudende
vorm. De literatuur wordt teruggebracht tot haar essentie, die stilte is.
Geen lawaaierige betogen, maar een voorzichtig naar voren schuiven
van tot klare vorm geplooide raadselbeelden.
Slot zonder einde

We spreken over een ‘eindeloze tuimeling’, omdat de afgrond die zich
opent in het boek eindeloos kan zijn, zoals blijkt uit het door Borges
aangehaalde verhaal uit Duizend-en-één-nacht, waarin Sheherazade de
koning, die aan het lijntje gehouden wordt met de duizend verhalen,
ook zijn eigen geschiedenis vertelt, waarin ze natuurlijk zichzelf moet
beschrijven die dit zit te vertellen, enzovoort.

De kunstenaars vertelden mij dat ze graag doelloos zouden kunnen
ronddwalen in een stad, maar dat dit nooit lukt. Daarom hebben ze
het vinden van afgescheurde hoekjes van met plakband bevestigde
affiches ooit benoemd tot schijndoel. Hun wens lijkt op de bewering
van de Belgische schilder Walter Swennen die ooit beweerde ervan
te dromen ‘om het even wat’ te kunnen schilderen, naar analogie
met Lacan die Freuds opdracht aan zijn patiënten ‘te vertellen wat
in hen opkwam’ verbeterde door hen uit te nodigen ‘om het even
wat te vertellen’. Hoe doelloos we ook proberen te bewegen, we
zullen altijd weer onze eigen spookbeelden tegenkomen. Onze wer
ke
lijkheid is een afgesloten spiegelpaleis, waarin tautologieën en
allerhande vermommingen op de wijze van de droom een illusie van
verscheidenheid en vrijheid scheppen. Wij zitten opgesloten in onze
manier van kijken en in het geringe tal van de dingen die wij kunnen
zien. Maar tegelijk zijn de vertellingen en de vermommingen en de
kostuums en de maskers zo verscheiden en hun getal zo eindeloos, dat
we ze nooit allemaal kunnen verkennen en eeuwig kunnen proberen
onze spookbeelden te verschalken.

Ik denk niet dat plastisch werk zijn kracht of werking uitsluitend kan
ontlenen aan de literatuur. Ik denk ook niet dat dit de bedoeling is van
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Geweren van kaneel
Over het werk van Ermias Kifleyesus
Ik ontmoette Ermias Kifleyesus (1974) voor het eerst aan het HISK.
Hij ontving mij in een klein atelier, dat volgestouwd leek met afval:
verfrommelde plastic zeilen, sloopmateriaal en verschillende soorten
ongekookte pasta. Hij zei niets. Ik keek rustig rond en zag op een
horizontale lat, die op veertig centimeter hoogte aan de muur was
bevestigd, enkele pasta-kokertjes staan, als een vrijwel onzichtbare
sculptuur of maquette. Dan herkende ik in een spiegel een prachtig
berglandschap, dat niets anders was dan de reflectie van een ogen
schijnlijk achteloos in een hoek gepropt plastic zeil dat oplichtte onder
het schijnsel van een zogezegd omgevallen schemerlamp. Uit beide
werken sprak een indrukwekkende vormbeheersing, die niet verziekt
was door behaagzucht. Tegelijk voelde je dat deze man heeft gewoond
op een plek waar je overal afval aantreft en dat zijn esthetische en
poëtische krachttoeren een politieke ondertoon hebben. Tot slot
zag ik twee videoregistraties van performances waarbij Kifleyesus
rondzeult en schudt met een ondersteboven gekeerde en op die ma
nier bak geworden tafel, waarop in één film tal van voorwerpen zoals
een stokbrood en gebroken borden of een koffiekopje heen en weer
schuiven, rollen en tuimelen en waarop in een andere film mooie
stapeltjes specerijen langzaam vermengd raken, als een palet dat
langzaam verandert in een schilderij.

Ermias Kifleyesus

Bij een volgende bezoek trof ik knappe collages aan, een nieuw
landschap, dat deze keer op een monitor te zien was (live gefilmd:
een prachtig verlicht woestijnlandschap met een eenzame, dode
boom, waarachter rook opkringelde, geënsceneerd op de vensterbank
en gebruik makend van een knoestige tak en de schouw van de
achterliggende kazerne) en een schilderijtje dat een man voorstelde
wiens neus de gedaante had aangenomen van een mannelijk geslacht.
Het schilderijtje was heel kundig geschilderd. Ik herkende de
gevoeligheid voor licht die ook in de ensceneringen te zien was.
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Kifleyesus woont in Brussel. Daar maakte hij een mooie reeks schok
kerige filmpjes waarin je hem ziet aanbellen bij tientallen huurders in
dezelfde ‘opbrengstwoningen’ en hem via de ‘parlofoon’ hoort vragen
of ze Pablo Picasso, James Ensor of René Magritte kennen. ‘Non, je
ne le connais pas. Il a habité ici?’
Deze zomer herhaalde Kifleyesus de performance met de ondersteboven
gekeerde tafel en de specerijen op het De Coninckplein in Antwerpen.
Op dat plein tref je altijd traag drinkende, haveloze mensen en andere
schijnbaar misplaatste figuren aan. Kifleyesus vertelt dat hij werd aan
gevallen door enkele onder hen, maar dat er zich uit dezelfde groep
meteen mensen aanboden om hem te beschermen.
Kifleyesus: Eén persoon ging mij te lijf, vijf mannen probeerden mij
te beschermen, iemand begon mijn gezicht te strelen en een achtste
persoon bood zich aan als bemiddelaar. Elke cultuur heeft eigen regels,
die op zo’n moment zichtbaar worden. Ik probeer als kunstenaar een
evenwicht te vinden tussen het individuele en het sociale. Daarom
maak ik onder meer werk door geprepareerd papier aan te brengen in
de cabines van telefoonwinkels. Ik hou van de gedachteloze krabbels,
doedels en schetsen die mensen maken terwijl ze aan het telefoneren
zijn. Tegelijk breng ik op het papier bijvoorbeeld afbeeldingen aan van
antieke meubels of uitgeknipte fragmenten van stadsplattegronden.
Soms teken ik erover heen of voeg ik er iets aan toe. Soms vergroot ik
een doedel en kleef ik die op de deur van de cabine.
- De tentoonstelling heette ‘A Map in between two Countries’.
Kifleyesus: Ja, zo noem ik de telefoonwinkels en de tekeningen die
ik daar laat maken door de klanten. Vanuit Brussel of Gent naar
Antwerpen komen, was voor mij zoiets als naar een ander land reizen.
Om de onwennigheid en de angst te breken, vroeg ik de mensen die ik
ontmoette op het De Coninckplein of ik de ruimte tussen hun handen
mocht fotograferen. Die foto’s heb ik geprojecteerd, gemengd met
tekeningen. Er was ook een schilderij te zien op basis van een foto
van het De Conincplein, die ik had gemaakt vanop het dak van de
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Permeke-bibliotheek. Op dat schilderij komen ook roddels voor die ik
hoorde op het plein. Voor mij is er een verband tussen het statuut van
roddel, afval en de mensen die rondhangen op het De Conickplein.
Ze worden alledrie verwaarloosd.
We bevinden ons nu in de tentoonstellingsruimte van De Markten. De
vloer is bezaaid met kruiden en ongekookte pasta. Als je rondwandelt,
ontploffen de spirelli’s en de rigatoni’s onder je voeten. Het ruikt heel
sterk naar anijs en koffie. De ruimte is halfduister. Rechts wordt de
film over de tafelperformance met het stokbrood en het koffiekopje
geprojecteerd op de witgeschilderde, bakstenen muur. Links staat
een monitor op de grond, waarop we de video met het vermengen
van de specerijen zien. Links achteraan treffen we een prachtig
schilderij aan, leunend tegen de muur en verlicht door een op zijn
zij gelegde schemerlamp. Het schilderij stelt de voorgevel van de
St. Kathelijnekerk voor die zich vlak bij De Markten bevindt. De
basistonen zijn lichte aardekleuren. Wondermooi. In uitgespaarde
vlakken flitsen gespoten fluokleuren op. Over het schilderij staan
zinnetjes geschreven, waaronder deze uitspraak van Kifleyesus’
moeder: ‘A priest who doesn’t have dinner, doesn’t pray from his
heart during mass’. Kifleyesus is een schilder die zo weinig mogelijk
schildert en zoveel mogelijk nadenkt over zijn plaats in de wereld en de
kunstwereld, zoals Angel Vergara en Vaast Colson. Zijn werk behoudt
echter die bijzondere kwaliteit van schilderijen of sculpturen die door
hun makers telkens verder in het lelijke of het onbehoorlijke worden
gedreven, zoals je kan zien bij Walter Swennen, Damien De Lepeleire,
Peter Buggenhout of Tamara Van San, maar die tegelijk getuigen van
de grootste vormbeheersing. Het schilderij dat we nu kunnen zien in
De Markten vertoont onderdaan bijvoorbeeld een rafelige, schijnbaar
slordig afgesneden boord, maar ook een brede, witte, onbeschilderde
strook die een esthetiserende afstand schept.
Kifleyesus: Een schilderij moet glanzend, fris en warm zijn, zoals een
penis. Het moet de mensen aantrekken als een magneet. De frisse
elementen, zoals de fluokleuren, komen uit het straatbeeld. Voor mij
is dit schilderij als de Klaagmuur, waar mensen geschreven berichtjes
in stoppen. Op het schilderij tref je berichtjes of roddels aan die ik
in de buurt heb opgevangen, alsof ik ze in de muren van de kerk

heb gestopt. Als ik op het De Coninckplein word aangevallen en er
rond mij tumult ontstaat, neem ik dat waar als vergankelijke culturele
landschapjes. In mijn schilderij probeer ik zo’n landschapje op te
roepen door er uitspraken in te verwerken. Ik hou van het feit dat
een schilderij een privé-aangelegenheid is die sociaal contact mogelijk
maakt. Alleen ik weet hoe het schilderij gemaakt is, maar het is ook
gemaakt voor de mensen die het zullen zien. Je weet nooit vooraf hoe
een schilderij zal ontstaan. Het is met schilderijen als met de liefde:
als ze verschijnen, moet je ze vastpakken, als ze niet verschijnen, kan
je er niet naar op zoek gaan. Anders word je een soort van keramist.
Het schudden met die tafels is zoiets als goud zoeken of ziftend graan
scheiden van de aarde, op zoek naar een mooi complex beeld…
Onlangs heb ik een schilderijtje gekocht van een marktkramer. Het
enige wat erop staat is ‘1€’. Sindsdien zie ik dit teken overal. Het is
aantrekkelijk als een schilderij. Je wil altijd wel weten wat er voor 1€
te koop is. En al die aankondigingen hebben een unieke vorm, net als
goede schilderijen.
8 oktober 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 cre
ëren van een woonplek door de structuur, het verhaal en de beelden
van Hermans’ roman ‘De God Denkbaar, Denkbaar De God’ én de as
sociaties 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 ver
stelbare uitkijkpost. Er is geen bel. Ik tik op de stalen voordeur en er
wordt opengedaan.
Koen Deprez: Het Denkbare Huis (2005-2009) vertrok van een boek,
dat ik heb vertaald in een ruimte. In 2006 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-Pieters-Leeuw 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 een
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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.
- De slaapkamer in ‘Het Denkbare Huis’ is een replica van de slaapkamer
uit de slotscène van ‘2001: A Space Odyssey’ 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.
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
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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 Koolhaas. 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 kolommen hangen
met de hand gehamerde lampenkapjes van messing.
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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- 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 binnen- en buitenkant
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.
- Zou je daar een voorbeeld van kunnen geven?
Deprez: Vanop die hoogte zie je bijvoorbeeld dat alle meubels 20 cm
zweven. Niets staat op de grond.
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- 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 door
midden gesneden, de bovenste helft twintig centimeter opgetild en tus
sen beide helften een strook van 20 centimeter glas aangebracht.

- Eerder dit jaar heb je voor studenten in Antwerpen een dubbele lezing
gegeven over het huis van Malaparte in Capri en het huis van Wittgen
stein 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 belang
rijk is geweest, omdat ze het verschil openbaarde tussen een onwennig
en een oppervlakkig modernisme. Klopt dat?

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.

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
Palance 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 ge-
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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. 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 Cor
busier?

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.

Thuiskomst, genade en verzet
Over de foto’s van Elisabeth Ida

- 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 ver
halen. 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 1473 klokken en pendules moet opwinden, in 294 ongebruikte 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 als in de roman.
29 augustus 2009
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Woede en esthetica
Mijn eerste kennismaking met Elisabeth Ida (1979) verliep per mail,
in de lente van 2007. Ze beklaagde zich over de kleuren van mijn
website, die de teksten voor haar onleesbaar maakten. Deze eerste
kennismaking was typerend, omdat ze het gevolg was van Elisabeth
Ida’s toenmalige woede. Ze begreep niet hoe de mensen die ze in
België ontmoette zo onverschillig konden zijn voor dingen die een
beetje verder gebeurden, bijvoorbeeld in Indonesië, waar ze vandaan
kwam. Ze vertelde mij dat verschillende van haar vrienden opgesloten
zaten of verdwenen waren omwille van hun politieke overtuiging. Ze
begreep ook niet wat de docenten aan de academie haar eigenlijk wil
den bijbrengen. Als het niet hun bedoeling was haar strijdbaarder
te maken, welke bedoeling hadden ze dan? Het hoogtepunt van
dit razende, zij het altijd diplomatisch verwoorde verzet, vond één
jaar later plaats in het Antwerpse fotomuseum, tijdens een door mij
geleid publiek gesprek met de befaamde fotograaf Martin Parr. Deze
fotograaf werd bekend met foto’s van de jet set, wier stompzinnige
feestjes hij placht bij te wonen en vast te leggen. Later is hij foto’s
gaan maken van interieurs van warenhuizen en in hamburgertenten
geserveerde producten, waarbij hij gefascineerd was door de kleurige
decors én door het feit dat die overal ter wereld dezelfde waren. Om
die foto’s te maken, vertelde hij, reisde hij elk jaar naar een honderdtal
landen. Toen ik na zijn uiteenzetting vroeg of iemand in de zaal een
vraag had, bleef het lang stil. Ten slotte vroeg ik Elisabeth of ze een
vraag wilde stellen.
‘Ik zou de heer Parr willen vragen of hij het niet beschamend vindt
dat hij de kans heeft honderd landen per jaar te bezoeken, waaronder
mijn geboorteland Indonesië dat momenteel lijdt onder een dictatuur,
maar niets anders fotografeert dan nietszeggende hamburgers?’ vroeg
ze.
Er viel een dikke stilte.
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‘Dat is een prachtige vraag,’ antwoordde Parr lachend. ‘Het
antwoord luidt dat ik mijn foto’s juist als een manier beschouw om
die wantoestanden aan te klagen. Het gruwelijke bestaat er voor mij
juist in dat je in al die landen dezelfde decors aantreft, alsof er een
verband bestaat tussen de aanwezigheid van die decors en de trage
vooruitgang van de wereld op geestelijk, sociaal en politiek vlak.’
Zonder te willen beweren dat dit moment van beslissende invloed
is geweest op de ontwikkeling en scherpstelling van Elisabeth Ida’s
werk, zou ik willen voorstellen dit werk vanuit deze woordenwisseling
te benaderen.
Zou het kunnen dat de geestelijke, sociale, politieke en spirituele
ontwikkeling van de mensheid vertraagd wordt door de kitscherige,
stroeve, oppervlakkige, telkens weer tot protocol verheven vormen
waarmee ze haar bedrijvigheid gestalte geeft, verstijft, profileert,
verkoopt, officieel maakt of in een academisch kleedje hult? Is het
mogelijk dat foto’s die deze eeuwig terugkerende, laffe verstramming
op heterdaad betrappen, barsten kunnen maken in de dikke korst der
gewoonte en ons voor heel even opnieuw oog in oog plaatsen met de
vrijwel eindeloze mogelijkheden van de werkelijkheid?
De werkelijkheid en het denken
In haar boek Nomade (2010) schetst Ayaan Hirsi Ali op tal van
manieren hoe de islamitische godsdienst haar gelovigen afsluit van
de werkelijkheid. Vreemd genoeg gebeurt dat door het denken in te
perken. Wie niet vrij kan denken, kan niet doeltreffend handelen in de
werkelijkheid. De wisselende werkelijkheid vergt een soepel denken:
een onafgebroken verzinnen van nieuwe vormen, formuleringen,
beelden, hypothesen en theorieën. Zodra je die vormen echter als
wérkelijk gaat beschouwen, sluit je je af voor de mogelijkheden van de
wereld. Anderzijds bestaan er natuurlijk ook onveranderlijke dingen:
dat we allemaal dood gaan en dat de liefde het enige antwoord is
op die verschrikkelijke, onontkoombare werkelijkheid. Die eeuwige
dingen vergen een dieper, meer wezenlijk denken, dat je spiritueel zou
kunnen noemen. Ook dit denken wordt uitgesloten door godsdiensten
die vergeten zijn dat de eerste betekenis van het woord ‘geloven’ niets
anders is dan ‘niet weten’. Zodra een zogenaamde gelovige voor
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wendt te weten, gaat de spirituele dimensie van zijn of haar religie
verloren en sluit hij of zij zich op in een narcistische ontkenning
van de werkelijkheid. Welnu, op beide gebieden is een rol voor de
kunst weggelegd. Kunstwerken roepen ontroering op, ondanks alle
vigerende normen en vormen. Ze tonen de betrekkelijkheid van de
dingen. Ze dansen. Ze veroorzaken lichte verschuivingen in onze
manier van kijken. Ze maken ons aan het lachen. Ze creëren leefruimte,
ademruimte en denkruimte.
Thuiskomst en genade
Jarenlange navraag bij een paar duizend studenten leerde mij dat
jonge mensen van kunstwerken houden die hen ‘tot rust brengen’.
Aanvankelijk vond ik dit getuigen van een naïeve benadering van de
kunst. Later ging ik mij afvragen hoe die ‘rust’ tot stand zou komen.
Ten slotte kwam ik tot de overtuiging dat mensen tot rust komen als
ze in de ontmoeting met een kunstwerk een thuiskomst ervaren. Elke
ontroering heeft iets te maken met het herkennen van oude dingen in
een nieuwe vorm. Kunstenaars gaan zelf op zoek naar die ontroering:
ze beelden zich in dat ze naar het nieuwe trachten, maar eigenlijk willen
ze terugkeren naar het oude, dat ze door een nieuwe vorm opnieuw
leefbaar maken. Kunstenaars maken kunstwerken om plaats te maken
voor zichzelf. Ze eisen het recht op te zijn wie ze zijn, zoals ze zijn.
Eerst is er geen plaats voor hen in de wereld, daarna wel. Ze wonen in
hun werk. Hun werk maakt plaats voor hen en voor de anderen.
De leegte zwaar gemaakt
De voorbije jaren heb ik getracht Elisabeth Ida te helpen door haar te
laten voelen hoe ze zich kon losmaken van de thematische benadering
van de fotografie die haar opleiding kenmerkt. Gelukkig heeft ze
vrijwel nooit naar mij geluisterd. Een van deze thematische opdrachten
leidde immers tot een reeks prachtige foto’s die werd gemaakt in tien
verschillende ambassades. Op die foto’s zien we hoe ambassades
worden aangekleed om bezoekers gerust te stellen, gebruik makend
van stijlvormen die afkomstig zijn van het gastland en het land van
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oorsprong. Uit sommige details, bijvoorbeeld de opstelling van de
ruimte waar de pers wordt ontvangen, kan je ook een en ander afleiden
over het heersende politieke bewind in het vertegenwoordigde land.
Ik was onder de indruk van deze foto’s, die in België natuurlijk doen
denken aan het werk van Guillaume Bijl, maar ik miste nog een helder
standpunt met betrekking tot de positie van de camera ten opzichte van
het onderwerp. Stelt de fotograaf zich parallel op aan het onderwerp,
zoals Michel Francois en Jan Kempenaers, of juist niet? Beide posities
zijn samen mogelijk, natuurlijk, maar de foto moet duidelijk maken
dat er werkelijk stelling genomen wordt, vind ik. In elk geval leek
Elisabeth Ida hier een spoor te hebben gevonden dat haar in staat
stelde politieke uitspraken te doen door esthetisch stelling te nemen.
Ook op het spirituele vlak leek hier iets te gebeuren. Ambassades zijn
plekken waar gewacht wordt. Veel vertrekken worden niet benut, tenzij
er mensen ontvangen worden of recepties georganiseerd. De foto’s van
Elisabeth Ida maken deze leegte aanwezig. De ambassades worden
betrapt als decors voor een fictieve, eenzame thuiskomst, of als formele
constructies ter vervanging van echte hartelijkheid en menselijkheid.
De ruimtelijke verdeling van de afgebeelde werkelijkheid zorgde voor
de ruimtelijke verdeling van de foto’s, die op een gedurfde manier lege
gaten durfden te trekken.
Dirk Braeckman
Zoals vrijwel de volledige Nederlandse literatuur zich binnenskamers
afspeelt, lijkt het alsof de hedendaagse fotografie in Vlaanderen
geobsedeerd is door gevels en behang. Vrijwel alles in ons land is zo
lelijk gemaakt, dat fotografen geen mooie of boeiende dingen meer
lijken te vinden. Vooral voor mensen die afkomstig zijn uit landen die
nog niet helemaal naar de kloten geholpen zijn en waar het woord
natuur nog lijkt te verwijzen naar iets dat werkelijk bestaat, moet dit
soort amechtige fotografie wel heel vreemd lijken. In het werk van
Braeckman lijkt die dodelijk vermoeide blik een weinig opbeurend
eindpunt te vinden, onder meer door het welbekende weerkaatsende
flitslicht dat de opsluiting absoluut lijkt te maken. Eigenlijk gebeurt
hier echter net het omgekeerde.
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Elisabeth Ida bewonderde het werk van Dirk Braeckman. Ik kende
het niet. Om een of andere geheime reden had ik nooit een echte foto
van deze fotograaf gezien tot ik in 2008, wandelend door Chelsea, een
prachtige foto zag in het etalageraam van de Robert Miller Gallery.
Overdonderd betrad ik de galerieruimte en maakte ik kennis met
de tederste foto’s die ik ooit heb gezien, waarbij de tederheid niet
afkomstig was van het onderwerp van de foto’s, maar van de prachtige
afdrukken met warme, verglijdende grijzen. Sommige monochrome
schilderijen zweven als vlak, als voorwerp of als wemeling voor de
muur. Andere slaan er een diepe, wijkende opening in. Dit is wat hier
gebeurde. De beelden leken hard, maar de afdrukken waren teder.
Toen Elisabeth Ida mij in september 2009 vertelde dat Dirk
Braeckman haar als pupil had geaccepteerd, was ik heel blij. Samen
met hem hoopte ik erin te zullen slagen haar tijdens het laatste
studiejaar veeleer te laten nadenken over het selecteren, afdrukken en
tentoonstellen van foto’s, dan over het bedenken en uitvoeren van een
nieuwe reeks, met alle bezwarende financiële en fysieke ongemakken
die dat met zich mee zou brengen.
Onze eerste gezamenlijke ontmoeting met Braeckman was heel
leerrijk. Ten eerste stelde hij als voorwaarde voor onze samenwerking
dat ik deze tekst zou schrijven. Ten tweede verklaarde hij zich solidair
met mijn bekommernissen met betrekking tot de dringende noodzaak
veel meer aandacht te besteden aan het selecteren, het afdrukken, het
inlijsten en het tonen van de foto’s. Zodra we samen naar Elisabeths
foto’s keken, leerde ik veel bij. Het boeiendst was te zien hoe Braeckman
toonde dat veel foto’s van Elisabeth op hun beurt veel foto’s bevatten.
Hij nodigde haar uit nog radicaler te kiezen, meer risico te nemen
(minder ‘op veilig te spelen’) en haar foto’s nog kwetsbaarder te maken
door in te zoomen op een beperkter onderwerp.
Ontroering en engagement
In oktober 2009 toonde Elisabeth Ida mij een boekje dat ze had
gemaakt rond foto’s die ze de voorbije zomer had gemaakt in Indonesië.
Het boekje ontroerde mij, onder meer door het gebruik van groene
vlakken die op een geheime manier tot mij spraken. Dan vernam ik dat
het boekje was opgedragen aan Elisabeth Ida’s vader. Lang geleden
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vroeg ze hem of ze zich mocht aansluiten bij een studentenbeweging.
En hij antwoordde: ‘Je weet toch dat die organisatie heel radicaal is?
Als je durft, wees dan niet bang (van wat er kan gebeuren). Maar als
je bang bent, doe het dan niet.’ Daarmee wilde hij aangeven dat een
halve keuze in dit soort materies niet bestaat in een land als Indonesië
en dat een weg terug niet bestond. ‘Op die manier liet hij mij zelf
beslissen,’ vertelde Elisabeth Ida, ‘zelfs al wist hij dat de gevolgen erg
konden zijn. Hij vertrouwde mij en mijn beslissing.’
Misschien is het belangrijk hier op te merken dat Indonesië het
grootste Moslimland ter wereld is, met 250 miljoen inwoners. En dat
Elisabeth Ida’s ouderlijk gezin behoort tot de 8% katholieken van het
land.
Wat mij bij het lezen van Ayaan Hirsi Ali’s laatste boek Nomade
het meest heeft getroffen, is de gedetailleerde beschrijving van haar
onwetendheid op het vlak van kunst, literatuur, seks, geld en geweld.
Ik heb nooit het gevoel gehad dat het voor jonge kunstenaars die
niet afkomstig zijn uit het westen noodzakelijk was zich vertrouwd
te maken met de geplogenheden van de hedendaagse kunst, die
weinig meer is dan een ingewikkeld geformuleerde neurose. Wie Ali’s
boek leest, begrijpt echter welke reusachtige verschillen er kunnen
zijn tussen verschillende culturen en begrijpt ook dat het niet altijd
gaat om als exotisch ervaren, waardevolle verschillen, maar om een
werkelijke culturele achterstand.
‘Jullie kunnen niet ontkennen,’ schrijft Ali, ‘dat het feit dat moslim
samenlevingen waar ook ter wereld er niet in slagen hun inwoners vre
de, welvaart en voldoende kansen te bezorgen, verbonden is met hun
geloofsovertuiging.’
Gisteren vertelde ik enkele Gentse studenten in aanwezigheid
van Elisabeth Ida dat het best mogelijk was dat enkele van hun
medestudenten als kind nooit speelgoed hadden gehad, nooit als
mensen zijn behandeld en zelfs nooit echt onderwijs hebben genoten.
Een van deze studenten was uitgenodigd om bij arme Gentse gezinnen
tekeningen te gaan maken, maar ze betwijfelde of ze daar wel iets
waardevols zou aantreffen. ‘Vraag aan de kinderen waarmee ze spelen
en op welke plek in huis,’ zei ik, ‘en je zal stof genoeg vinden.’ Elisabeth
Ida knikte en vertelde dat ze als kind nooit speelgoed had gehad.
Ik geloof niet in de absolute waarde van alle hedendaagse kunst,
dat spreekt vanzelf, maar vertrekkend van wat Aziatische, Afrikaanse
394

Elisabeth Ida, ‘Jogjakarta, 29 oktober 1995’, 2009.

en Zuid-Amerikaanse studenten mij hebben verteld, vermoed ik
dat de aantrekkingskracht die de hedendaagse kunst heeft op jonge
mensen uit de hele wereld niet alleen te maken heeft met een soort van
Hollywood-dromen, maar met de intieme overtuiging dat ze borg staat
voor een kritische, open en vrije vorm van denken die de wonderen
van de westerse wereld heeft mogelijk gemaakt.

zichtbaar voor iedereen. Ik hoop dat ze er tal van bevroren vormen
mee zal openbreken en de wereld zal verrijken met momenten van
ontroering, met nieuwe gedachten en met een consequente, waardige
spirituele houding.
1 mei 2010

De foto’s
Veel jonge kunstenaars maken beelden met centraal opgestelde par
tijen, waarbij de randen van het beeld verwaarloosd worden. Toen
ik zag dat Elisabeth Ida vaak hoeken van vertrekken fotografeerde,
wees ik haar erop dat ze daardoor soms beelden verkreeg met sterke
randen. Later kwamen hieruit foto’s voor met een lege middenpartij.
Op een vergelijkbare manier evolueerden tal van benaderingen. Een
zitbank die centraal lijkt te staan, staat toch net uit het midden.
Sommige elementen op de rand van foto’s, die door de fotografe
gemakkelijk verplaatst hadden kunnen worden, bleven bewaard als
contrapunten of tegendraadse verschijningen. Kijk ook naar de vele
foto’s die ingeperkt worden door stroken aan de zijkant! Prachtig!
Soms stelt de fotografe zich parallel op aan haar onderwerp, meestal
neemt ze een schuine positie in, die de ruimte lijkt open te breken.
Voorwerpen en ‘gevonden composities’ (zoals Guillaume Bijl ze
noemt) worden niet opgevoerd om ermee te spotten, maar als stille
getuigen van wanhopige pogingen een spiritueel lege wereld aan te
kleden of te camoufleren. Het decoratieve, onwezenlijke aspect van
deze pogingen maakt het mogelijk dat de foto’s ook een commentaar
of reflectie vormen, zowel op de fotografie zelf als op een artistieke en
politiek bewuste levenshouding in het algemeen.
Al deze foto’s lijken vertrokken te zijn van een foto die Elisabeth
Ida deze zomer maakte van een ingelijste foto van haar ouders. Het
glas weerspiegelt de flits. De jonge fotografe, gevormd in WestEuropa, staat voor het gefotografeerde portret van haar ouders en
wordt teruggesmeten in de werkelijkheid van de buitenstaander die
het besef geen greep te hebben op de werkelijkheid radicaliseert door
plaats te nemen achter een camera. Op de foto draagt haar vader een
wapen, half verscholen achter zijn rug. De dochter draagt haar wapen
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Hij treedt ook op als organisator van tentoonstellingen.
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Toelichting
Een aantal van de teksten die u in dit boek verzameld vindt, verscheen
eerder in het tijdschrift <H>ART. Met dank aan Marc Ruyters.
Het gesprek met Berlinde De Bruyckere Over twijfel en openheid,
Lucas Cranach de Oude 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. Met dank
aan Guido De Bruyn en Rita Mosselmans.
De meeste kunstenaars die u in dit boek ontmoet, werden ook gefilmd
door Hans Theys. U kunt 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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De tekeningen op de kaft en op pagina 12 zijn van Maurice Theys. De
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Met bijzondere dank aan Ronald Ophuis en Tamara Van San, wier steun
deze tweede druk heeft mogelijk gemaakt.
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