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Inleiding
Een Nederlands schrijver, die intussen al is weergekeerd naar de toestand van eeuwige rust en die beweerde dat de enige zin die een literatuurgeschiedenis
kon hebben de aardigheid was die je erin kon hebben
haar te schrijven, merkt ergens op dat alle mensen
het verschil tussen een hond en een kat kennen zonder dat iemand hen dat verschil heeft uitgelegd. Met
dit voorbeeld wil hij aantonen dat kennis niet altijd of
slechts zelden voortkomt uit in woorden omgezette
kennisoverdracht. Allicht bestaat er echter niemand
die alle insecten van elkaar kan onderscheiden. De
ervaring die ons vertrouwd kan maken met hun specificiteit is nooit toereikend.
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Hetzelfde geldt voor kunstwerken. Iedereen kan wel
een schilderij herkennen zonder dat iemand hem of
haar heeft uitgelegd aan welke voorwaarden een schilderij moet voldoen om als dusdanig erkend te worden, maar hoeveel mensen kunnen een zogenaamd
‘goed’ of ‘bijzonder’ schilderij onderscheiden van een
minder goed of bijzonder schilderij?

gokkers, oplichters, corrupte landmeters, bricoleurs,
charmezangers en tovenaars blijven ze broddelend
gestalte geven aan manieren van zijn en handelen die
afwijken van de doodse, pseudo-rationele, door talloze domme regeltjes gedomineerde levenswijze van
de mensen die doorgaans de normen dicteren en de
wereld naar de vaantjes helpen.
Volgens een bericht in de krant, twintig jaar geleden,
omschreven 50.000 mensen in België zichzelf als kunstenaar. Dat lijkt niet overdreven, dat zijn er zo’n 25
per dorp. 400 à 600 van deze mensen maken deel uit
van de ‘hedendaagse kunstscène’. Dit boekje kan geen
volledig beeld geven van de kunstenaars die aan het
werk zijn in ons land. Nu al betreur ik niets te hebben
kunnen schrijven over een dertigtal mensen.
Maar ook al ligt volledigheid buiten ons bereik, toch
hoop ik dat er een representatief beeld ontstaat en
dat de lezer voelt hoe verscheiden kunst kan zijn, ook
al vertrekt ze telkens weer van dezelfde technieken,

Kafka schreef hierover een mooie parabel: Jozefine de
zangeres of het muizenvolk. Het hele volk vindt dat Jozefine prachtig zingt, al begrijpen ze niet waarin haar
gepiep verschilt van hun eigen gepiep.

thema’s en vormen. Want hierin, ervaar ik, berust het

Anderhalf jaar geleden overpeinsde ik met Panamarenko en diens echtgenote Eveline de lotgevallen des
levens, toen een van de oude vragen voor de duizendste keer te berde kwam: hoe het kwam dat ik over het
werk van meer dan één kunstenaar kon schrijven en
waarom ik mij niet tot één kunstenaar beperkte? Ik
dacht diep na. En toen, na al die jaren, kon ik het antwoord op deze vraag onder woorden brengen, niet
omdat ik het in een boek heb gevonden, maar omdat
mijn eigen leven het mij heeft geopenbaard.‘Ik kan over
honderd kunstenaars schrijven,’ antwoordde ik, ‘omdat
de kunst niet gaat over kunstenaars en zelfs niet over
hun werk, maar over de droom van het anders-zijn,
de dromen van de vrijheid, die ze door hun bezigheden levend houden. Als ondergrondse, dwarse spelers,

Elders in dit boek beschrijf ik hoe de schilder Michel

wonder van onze wereld: dat met een beperkte hoeveelheid elementen een bijna eindeloos wisselende
hoeveelheid dingen gemaakt kan worden.

Frère tijdens een museumbezoek in 1989 in elk schilderij dat we tegenkwamen iets aanwees dat hij bijzonder vond. Zo probeer ik naar kunst te kijken. Ik
schep een plek voor mezelf op deze wereld door een
plek te wensen voor alle anderen die niet teveel plaats
voor zichzelf opeisen. Zo leest u nog eens iets over
mensen die u nog niet kent en over werk dat u anders
misschien nooit had leren kennen.
De meeste beelden die u in dit boek aantreft, werden
uitgekozen door de kunstenaars. Nagenoeg alle teksten werden door hen nagelezen en goedgekeurd.
Montagne de Miel, 17 september 2012
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Panamarenko: Het wonderlijke marcheren van de wereld
Waarom werken de tuigen van Panamarenko (1940)

maar ook doordat hij, eenmaal boven water gekomen,

niet? Die vraag houdt de meeste mensen die naar zijn

niet kon ademen omdat de helm nog vol water stond.

werk kijken bezig. Het antwoord luidt dat Panamaren-

De helm zelf was met twee kabeltjes verbonden met

ko altijd op zoek gaat naar onconventionele manieren

het duiktoestel om te beletten dat hij, gevuld met lucht,

om iets te doen werken, omdat hij zich afvraagt waar-

omhoog zou schieten als een raket. Het water kon de

om het niet op een andere manier mogelijk zou kun-

helm niet verlaten zolang die onderaan het waterop-

nen zijn. Hij plaatst een Suzuki-motor ondersteboven

pervlak nog raakte. Zo kwam het dat La Framboise,

in het rugzakvliegtuig Hazerug (omdat de motor er zo

omringd door de blauwe hemel, verschillende malen

beter uitziet) en tracht dan acht jaar lang hem alsnog

bijna verstikte in een viskom tot hij door Panamaren-

aan de praat te krijgen zonder dat de bougie verzuipt.

ko, die zich met één arm vasthield aan de koraalrotsen,

Op die manier leert hij onafgebroken bij en komt hij

met titanenkracht boven het schommelende water

tot beeldhouwwerken die tuigen genoemd worden,

werd uitgetild. Zo handelden deze mannen die, op

omdat ze voortgesproten zijn uit de droom alles te

zoek naar het nieuwe, meenden weerstand te bieden

weten en alles te kunnen, maar niet op de gangbare

tegen de meest duistere nacht.

manieren, die ons blind houden voor het wonderlijke
marcheren van de wereld.
Een van zijn tuigen die wel hebben gewerkt, is een dui-

www.panamarenko.be
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kerspak. Het was gebaseerd op een hefboomprincipe
dat veel mankracht vereiste.
Op de hiernaast afgebeelde foto, gevonden tussen de
spullen die Panamarenko enkele jaren geleden achterliet in zijn door ratten overgenomen en onbewoond
verklaarde arbeiderswoning, herkent u Bedrich La
Framboise, een uit Frans-Guyana afkomstige huurling
die in het begin van de jaren negentig een kortstondige, maar verschroeiende affaire had met de kunstenaar. La Framboise test hier het door Panamarenko
zelf gemaakte duikerspak The Portuguese Man of War
(genoemd naar een kwallensoort), waarvan de voornaamste kenmerken erin bestaan dat de duiker zelf
zorgt voor de juiste luchtdruk in de helm. Het principe
is even eenvoudig als efficiënt. Bij onderdruk stroomt
het water binnen via een soepele, rubberen flap onder de kin en dient de duiker harder te pompen om
niet te verdrinken. La Framboise vertelde mij dat hij
verschillende keren bijna is verdronken, onder meer
doordat hij de gesp van de los te laten loodgordel
verwarde met de gesp van de halster van het toestel,

‘The Portuguese Man of War’ (1990)
Foto: Panamarenko

Luc Deleu & TOP Office: Door elkaar geduwd
Iemand die in zijn werk even radicaal gestalte geeft

architectuur. De mannen van wie Deleu het meest

aan de vrijheid als Panamarenko, is de architect en ste-

heeft geleerd zijn Le Corbusier, Mies van der Rohe

denbouwkundige Luc Deleu (1944). Die vrijheid blijkt

en Bob Dylan. Wie zijn stedenbouwkunst wil leren

uit de kern van zijn architecturale en stedenbouwkun-

aanvoelen, luistert het best naar Deleu’s lievelingslied

dige stellingen en verwezenlijkingen. ‘Orde op grote

Desolation Row: het indringende portret van een ge-

schaal, chaos op kleine schaal!’ Deze woorden vatten

nerische stad zoals Deleu’s Onaangepaste Stad. Niet

Deleu’s stedenbouwkunst samen. De overheid dient

generisch uit cynisme, maar generisch als gevolg van

te zorgen voor een infrastructuur, die door de men-

een aantal structurele beslissingen, net zoals de na-

sen vrij ingevuld kan worden. Op basis van de nodige

tuur bestaat uit enkele bouwstenen die telkens anders

programma’s en functies wordt een aantal volumes

worden gecombineerd.

ontworpen die bijvoorbeeld op mathematische, maar
organisch ogende wijze gestrooid worden rond een
ruggengraat die gevormd wordt door het openbaar
vervoer. Eigenlijk worden steeds dezelfde volumes gebruikt, waarvan een staande en een liggende versie
door elkaar geduwd worden en vervolgens rond hun
as draaiend telkens op een andere manier samenkomen met de ruggengraat. Het resultaat is een stad met

www.topoffice.to
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een grote verscheidenheid, gebaseerd op een klein
aantal parameters en vormelijke beslissingen.
Voor de woningen die door Deleu werden gebouwd
geldt hetzelfde: de bewoner bepaalt hoe de woning
er van binnen uitziet. In een bepaald radicaal geval,
waarin de bewoner de afvoer van een dampkap wilde
camoufleren met een zuil van 50 bij 50 cm, waardoor
het zou lijken alsof het een steun vormde voor het
prachtige zwevende dak (dat aan twee zijden de muren niet raakte), was ik verstomd door de openheid
van Deleu, die de bewoner zelfs niet uitlegde dat dit
de architectuur volledig verstoorde. Ook in mijn omgang met deze bijzondere man heb ik een groot vertrouwen ervaren, een volstrekte afwezigheid van bedilzucht. Deleu is niet bang van het verschil, zijn werk
genereert verschil. Net als Panamarenko is Deleu een
man van de jaren zestig, die zijn idealen niet heeft
verloochend. Net als Panamarenko aanvaardt hij de
gevolgen van een doorgedreven vrijheid, die leidt tot
eenzaamheid. Samen met een vriend zeilt hij rond de
wereld, kijkend naar de horizon als de meest radicale

‘De zeemijl’ (2004)

Karl Philips: Door de mazen
De pagina hiernaast toont het werk Conciërge 01: een

ger deed ik alles in de openlucht,’ vertelt hij, ‘maar dat

wooneenheid die je aan de achterzijde van een recla-

was lastig werken.’

mebord kan hangen en ook als een harmonica kan
toe klappen, zodat ze niet veel dikker is dan het bord

Ik vraag hem waarom hij vroeger zes caravans naast

zelf. Toen theatermakers vroegen of ze deze module

elkaar met elkaar heeft verbonden (door middel van

mochten gebruiken om een stuk op te voeren, raadde

grote elastieken).

Karl Philips (1984) hen aan gewoon de voorzijde van
een reclamepaneel te gebruiken, omdat dit alle nood-

‘Om niet te hoeven wildkamperen,’ antwoordt hij. ‘Elke

zakelijke elementen bevatte: een podium (het ijzeren

dag kon je een caravan aan één kant los maken en aan

platform dat de plakkers gebruiken), neonverlichting

de andere zijde bevestigen, zodat we nooit langer dan

aan de bovenzijde en, bovenal, een decor. Zo ontstond

24 uur op hetzelfde parkeervak zouden staan.’

Ikea-Medea, een voorstelling die plaatsvond op een
reclamepaneel, voor een afbeelding van het ideale

Ik vraag hem waar hij nu mee bezig is.

Ikea-gezin.
‘Soms zie je van die karretjes met twee wielen die een

www.facebook.com/karl.philips.3
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Karl Philips zoekt en vindt efficiëntie op plekken die

soort reclametent dragen,’ vertelt hij: twee borden die

voor anderen niet lijken te bestaan. Het komt erop

ze schuin tegen elkaar plaatsen. Die karren met twee

aan door de mazen van het net te glippen en volop

wielen mag je langer dan 24 uur op dezelfde plaats

te gaan voor je keuze. Zo woonde hij tijdens zijn stu-

laten staan; het is een soort van gaatje in de Belgi-

dies in een mobilhome die geparkeerd stond op het

sche wetgeving. Nu heb ik een community opgericht

schoolterrein. Via een keldergat tapte hij electriciteit

die in zo’n huisjes wil leven. We hebben ze iets groter

af. Na een jaar kwam de directeur erachter, maar Phi-

gemaakt, als een minieme chalet. De buitenzijde ver-

lips mocht er mee doorgaan. Nog een jaar later kocht

huren we aan bedrijven. Binnenin wonen mensen. De

hij zonnepanelen die hem zelfs tijdens de winter vol-

opbrengst van de reclame storten we op de rekening

doende energie verschaffen.

van een vzw, waar de bewoners toegang tot hebben,
zodat ze zich het noodzakelijke kunnen aanschaffen:

Toen een bedrijf hem onlangs voorstelde samen te

een generator, benzine, alles wat ze nodig hebben. Het

werken, antwoordde hij dat hij geen zin had te fun-

is een vreemd iets. Van de tien bedrijven die ik bena-

geren als een soort van maïzena die mondaine feest-

derd heb, waren er meteen zes bereid een bord te

jes zou binden. ‘Als jullie mij echt willen helpen,’ zei

huren, wetend dat er mensen in zouden wonen. Het

hij, ‘koop dan een atelier voor mij.’ Zijn droom was

heeft iets bevrijdends, maar iets lugubers of macabers

het kopen van een botsautokraam, maar dat bleek je

tegelijk. Je ziet die mensen hun wasgoed hangen, ze

niet te kunnen kopen zonder de botsauto’s en niet zo

barbecuen, en die bedrijven hebben daar geen be-

goed te kunnen afsluiten. Uiteindelijk werd het een

zwaar tegen. Het heeft iets westernachtigs, het doet

dertig jaar oud Lunapark, waar vroeger slotmachines

denken aan kolonisten en het heeft ook iets militairs;

en muntspelletjes in stonden. Dit stuk architectuur

het is een soort kruising van festivalisme en een dak-

is wel afsluitbaar én vervoerbaar, zodat Philips mo-

lozenbestaan. Het heet Good/Bad/Ugly. Je kan het op

biel blijft. ‘Voor honderdvijftig euro verplaatsen ze je

Facebook vinden.’

kraam,’ vertelt hij. Hij plaatste een douche in het kraam
en heeft nu een atelier van 85 vierkante meter. ‘Vroe-

‘Conciërge 01’ (2010)
Foto: Eddie Timmermans

Koen Deprez: Uit het witte marmer de gedachte
Al onze gedachten vloeien voort uit botsingen met

hun krassen en hun beduimelde vlekken: door de ma-

zwijgende voorwerpen. Hoe eentoniger en koppiger

nier waarop ze door tientallen andere mensen in tien-

het voorwerp, hoe helderder de afkomst van de ge-

tallen andere huizen waren gebruikt. Omdat ze door

dachte. Kijkend naar een zwarte monoliet voelen we

Deprez op net dezelfde plaats werden neergezet als

God geboren worden uit onze eenzaamheid. We be-

hun voorgangers, deden ze de wereld van de oudere

seffen dit wanneer we voorwerpen schijnbaar verdub-

dame kantelen.

belen, omdat de uniciteit van het voorwerp verloren
is gegaan, terwijl onze gedachten hardnekkig doorgaan

In het essay Homage to Marcus Aurelius beschrijft Jo-

met hun bestaan.

seph Brodsky enkele indrukken tijdens een bezoek
aan het museum van het Kapitool in Rome, waar zich

www.deprez-verelst.be
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Koen Deprez (1961) is kunstenaar en interieurarchi-

een groot aantal bustes van Romeinse keizers bevindt.

tect. Zoals de architect Luc Deleu volumes door elkaar

‘Die marmeren koppen zijn moeilijk te lezen,’ schrijft

duwt, zo duwt Deprez sinds enkele jaren, op steeds

hij, ‘omdat marmer zo befaamd wit is. (…) Het is let-

wisselende manieren, literaire werken door volumes.

terlijk monochroom. Bijvoorbeeld maakt het iedereen

Zo creëerde hij een juwelierszaak op basis van de ro-

blond. (…) Toch voelen we dankbaarheid jegens het

man Een heilige van de horlogerie van Willem Frederik

marmer wegens dit gebrek aan pigmentatie, net zoals

Hermans en woonomgevingen op basis van De God

we dankbaar zijn jegens zwart-witfoto’s, omdat ze onze

Denkbaar Denkbaar de God van dezelfde auteur en op

fantasie en intuïtie de vrije loop laten, zodat kijken een

basis van de novelle Woeff woeff of Wie vermoordde

vorm van mededaderschap wordt: zoals lezen.’

Richard Wagner? van Stefan Themerson.

Een ander voorbeeld van het dichterlijke vermogen

Toen een echtpaar hem in 2007 vroeg een nieuw huis

dingen te zien die er niet zijn, vinden we in het ge-

voor hen te bouwen en hij ontdekte dat ze woonden

dicht Old Furniture van Thomas Hardy, waarin we lezen:

in een huis dat hij als kind had bewonderd, stelde hij

‘Ik zie de handen van generaties. / Die de bezitters

voor een roman te schrijven over hun oude huis, op-

waren van elk glimmend ding / Spelend op de knop-

dat ze dit als nieuw zouden ervaren. Zo geschiedde. In

pen (…) Handen achter handen, bleker en bleker

2010 benaderden de kinderen van een zeventigjarige

wordend, / Als een kaarsvlam in een spiegel (…) /

dame hem om als verrassing voor hun moeders ver-

Op de slome wijzer van de klok een wazige vinger…’

jaardag haar interieur te vernieuwen. Deprez verving
alle voorwerpen in het appartement van deze dame

Ongeveer twee jaar geleden trof Deprez zijn vader

door exacte kopieën die hij tweedehands verwierf.

dood aan in diens keuken, in foetushouding liggend

Het was hem opgevallen dat zijn dochtertje Lune een

op de vloer, met in zijn handen, voor zijn ogen, een

onderscheid maakte tussen haar oude, verbleekte Tei-

foto van Deprez’ grootmoeder. Als grafsteen voor zijn

getje en een feller exemplaar dat ze later had gekregen.

vader maakte Deprez een exacte kopie van de graf-

En ineens had hij zich herinnerd dat zijn oma, zittend

steen van deze grootmoeder, die nu op twee plaatsen

in haar stoel, met beide duimen onafgebroken over de

begraven ligt en haar zoon eindelijk voorgoed en veilig

uiteinden van de leuningen had gewreven. De nieuwe

in zich opneemt, alsof hij nooit heeft bestaan.

meubelstukken van de jarige dame onderscheidden
zich van haar oude meubels uitsluitend door de manier waarop ze in het zonlicht waren verschoten, door

‘Appartement voor Léontine V’ (uitvoering 2010)

Dirk Braeckman: Een teder cipier
Zoals vrijwel de volledige Nederlandse literatuur zich

maar later ook digitaal op Ilford multigrade mat. Ik

binnenskamers afspeelt, lijkt het alsof de hedendaagse

vind het een prachtige foto en nodigde Braeckman

fotografie in Vlaanderen een hele tijd geobsedeerd

uit hem toe te voegen aan de tentoonstelling Xanadu,

was door gevels en behang. Vooral voor mensen die

omdat de foto zo atypisch lijkt: omdat ze een andere

afkomstig zijn uit landen die nog niet helemaal naar

Braeckman lijkt te tonen. Vandaag vroeg ik hem iets

de verdoemenis geholpen zijn en waar het woord na-

over deze bijzondere foto te vertellen.

tuur nog lijkt te verwijzen naar iets dat werkelijk be-

www.dirkbraeckman.be
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staat, moet dit soort amechtige fotografie wel heel

‘Je weet dat ik meestal weinig vertel over de beelden

vreemd lijken. In het werk van Dirk Braeckman (1958)

op zich,’ zei hij, ‘maar toevallig is dit een sleutelwerk.

lijkt die dodelijk vermoeide blik een weinig opbeurend

Het is een overgangswerk tussen mijn oude en mijn

eindpunt te vinden, onder meer door het welbekende

huidige werk. Omstreeks hetzelfde moment heb ik

weerkaatsende flitslicht dat de claustrofobie absoluut

ook een foto gemaakt van de kruin van een vrou-

lijkt te maken. Eigenlijk gebeurt echter het omgekeerde:

wenhoofd (E-101-92, 80 x 80 cm). Beide foto’s zijn

in de weerkaatsing van het flitslicht toont zich de fo-

sleutelwerken. Voordien was de blik van de geportret-

tograaf, terwijl hij zich terugtrekt. De glans doorboort

teerde persoon heel belangrijk. Je zou kunnen zeggen

het zwart en maakt plaats voor de bijzondere blik van

dat mijn werk nadien minder fotografisch is gewor-

een opgesloten man, van een man die zich tracht vrij

den in die zin dat de blik van de geportretteerde is

te vechten, maar tegelijk de vrijheid vreest.

verdwenen. Het gezicht van de persoon is hier nog
aanwezig, maar het is flou, je weet niet waar de blik op

Wie met Braeckmans foto’s uitsluitend kennismaakt in

is gericht. De foto is flou omdat de persoon snel naar

een tijdschrift of boek, mist de onvoorstelbare teder-

mij toekwam. Je weet niet met welke bedoeling. Het

heid van sommige grijzen, de geheimzinnige wijkende

lijkt wel een aanval. Sommigen vermoeden dat het niet

ruimte die je uitnodigt in zijn beelden te verdwijnen

om een vrouw gaat, maar om een verklede man. Maar

en de harde, massieve vlakken die door hun ondoor-

dat is niet belangrijk. De persoon is niet meer herken-

dringbaarheid en hun contrast met andere partijen

baar en wordt zo een personage. Sinds die periode

een schilderkunstige, picturale diepte oproepen. Het

(1992-1993) zijn mijn foto’s mysterieuzer geworden,

is goed de lezer eraan te herinneren dat hij of zij in

denk ik. Ze doen meer denken aan schilderkunst. Het

een publicatie geen echte foto van Braeckman ziet,

gaat niet meer om de anekdote of de blik, maar om

maar een reproductie ervan. Daarom tonen we hier

vorm en vlakverdeling. Het is een foto die een grote

een foto die werd gemaakt tijdens de ophanging van

invloed heeft gehad op mijn ontwikkeling.’

de tentoonstelling Xanadu in 2010. Braeckman stemt
in met de publicatie van deze foto om dezelfde reden
als de hierboven genoemde.
Hij geeft zijn foto’s geen narratieve titels, maar codes.
In dit geval is dit CB-286-93. Het werk meet 80 bij 80
cm en is de uitvergroting van een zwart-wit negatief
(Pan F Ilford 25 ASA), dat werd gemaakt met een Hasselblad op basis van een gewone Polaroidfoto (SX-70)
De print werd aanvankelijk afgedrukt op barietpapier,

‘CB-286-93’
Foto: Tamara Van San tijdens de voorbereidingen
van ‘Xanadu’ in het S.M.A.K., Gent, 2010

Max Pinckers: Mijn eigen ziel
In de motieven van de donsdekens en de boeddhis-

Quinten De Bruyn drie maanden lang bij ladyboys in

tische posters die we aantreffen in deze foto, herken-

Thailand, voortdurend sleutelend aan het licht en de

nen we de gesloten, beeldende werelden waarin alle

compositie, waardoor zij op het juiste moment een

kinderen terechtkomen, in elke cultuur. We worden

perfect uitgelicht snapshot konden maken.

wie we zijn door ons te spiegelen aan anderen. Het
goede nieuws is dat dit op een bijna onbegrensde

De bedoeling was documentaire foto’s te maken zon-

manier mogelijk is: we kunnen boeddha worden, een

der zich als een zogenaamd objectief buitenstaander

leergierige gevangene, een dichter of een filmmaker,

te gedragen. En beelden te maken van mensen die

iemand die volstrekt niets doet en niemand lastigvalt,

zichzelf trachten uit te beelden. Wondermooi en ont-

een bakker die lekker brood bakt enzovoort. Het

roerend. ‘Het is alsof ik mijn eigen ziel zie,’ hoorde ik

slechte nieuws is dat we soms beginnen te geloven dat

een toeschouwer zeggen die tijdens een tentoonstel-

onze zogenaamde eigenheid meer is dan de verzame-

ling naar de foto stond te kijken.

ling van al onze ervaringen en dat zij ergens binnen in
ons staat als een beitelwerk van steen, dat uiterlijk een
herkenbare vorm moet krijgen.
Door de complexe, maar verfijnde verlichting en composities maakt Max Pinckers (1988) foto’s die verschil-

www.facebook.com/maxpinckers
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lende dieptes bevatten, die de toeschouwer als trappen steeds dieper in het beeld kunnen voeren. Het
perspectief wordt gebruikt om tal van gevarieerde,
vaak harmonica-vormige ruimtes te creëren die ik nog
nooit in foto’s heb gezien. Echte vertrekken worden
decors die als knikkende kamerschermen onze blik
opvangen of zijwaarts laten doodbloeden of verder
dromen. Het effect van de composities is dubbel: ze
versterken de indruk van een artificieel geordende
ruimte, maar ook van een gevoel van gevangenschap
of enge behuizing. Ze evoceren de wonderlijke, creatieve kracht van kunstenaars, maar ze herinneren ons
ook aan onze eigen schamele pogingen vorm te geven
aan ons bestaan. We ontmoeten anonieme wielrenners, amateur-bodybuilders en ladyboys die trachten
een nieuwe persoon te worden of op iemand anders
te lijken. Het werk van Pinckers toont zich als een barok spiegelpaleis, altijd poëtisch, altijd geheime betekenissen suggererend, altijd menselijk.
Voor het maken van de fotoreeks Lotus, waarvan
deze foto deel uitmaakt, logeerden Max Pinckers en

‘Lotus - Yoyo’ (2010)
(Met Quinten De Bruyn)
Inkjet print, 110 x 95 cm

Koen Theys: Waterballetten op het droge
Waterloo Forever ! van Koen Theys is een videofilm

schokt en verloren zien rondkijken en ronddwalen als

voor drie schermen. Dit betekent niet alleen dat het

ze een ruimte betreden waarin zich tachtig identieke

filmbeeld soms heel breed is, maar ook dat verschil-

tweelingen en drielingen bevinden), heb ik begrepen

lende beelden tegelijk getoond kunnen worden. Dit

dat een deel van de magische aantrekkingskracht van

doet ons denken aan de beroemde film over Napole-

kunstwerken er misschien in berust dat we ze lezen

on van Abel Gance, die voor het eerst drie films naast

als manieren waarop kunstenaars plaats maken voor

elkaar projecteerde om de chaos van een slagveld in

zichzelf, maar ook voor alle andere mensen die het

zijn weidsheid, onoverzichtelijkheid en fataliteit te kun-

gevoel hebben uniek te zijn en in het geheim af te wij-

nen weergeven. En bij die onoverzichtelijkheid denken

ken van bepaalde normen en verwachtingen. De kunst

we niet alleen aan de beroemde passage uit Stendhals

speelt zich af op de grens tussen twee intieme verlan-

La chartreuse de Parme, waarin de held Fabrice del

gens van elke mens: uniek te zijn én dezelfde te zijn als

Dongo tijdens het strijdgewoel verdwaalt en ineens

alle anderen. In onze ervaring van het kunstwerk lijken

tot het besef komt dat de veldslag al gedaan is, maar

beide, schijnbaar tegenstrijdige wensen heel even ver-

ook aan Oorlog en Vrede van Tolstoj, waarin op een on-

zoend te kunnen worden in een ontmoeting met een

vergelijkelijke manier wordt beschreven hoe chaotisch

stoutmoedige aanspraak op uniciteit (het kunstwerk)

een veldslag met het Napoleontische leger zijn beslag

waarin de anderen zichzelf herkennen.

kon krijgen.
We lezen dit ook af uit de wens van de deelnemers

www.koentheys.org
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In deze film zien we echter meer. Als in de waterbal-

aan de jaarlijks terugkerende re-enactment van de slag

letten van Busby Berkely ontvouwen zich spiegelende

bij Waterloo. Elke mens is een kunstenaar, denken ze,

bewegingen, die de uniformiteit van de individuen ver-

onbewust Beuys citerend, en ze nemen deel aan een

veelvoudigen tot het statuut van een behangpatroon.

spektakel waarin bijna iedereen wordt opgeslorpt als

Prachtige composities zijn het, pervers esthetisch,

een anoniem figuurtje. Alleen Napoleon verrijst daar,

waarin de gelijkvormigheid gevierd wordt zoals in klas-

als enige écht herkenbare figuur, maar niet als de gro-

lokalen waarin alle kleuters dezelfde collage moeten

te Napoleon die door Nietzsche wordt beschreven,

maken of in dictaturen waarin iedereen zich op de-

maar als de zielige figuur die groter wil zijn dan zichzelf

zelfde manier behoort te kleden en te gedragen.

die we kennen uit psychiatrische verhalen. Een dwerg
in een reuzenpak, zoals kunstenaars, toeschouwers en

Tegelijk hebben we te maken met slapstick: twee he-

kunstcritici soms ook heel even over zichzelf durven

ren lijken op elkaar omdat ze dezelfde kleren dragen,

te dromen.

maar de ene heer is heel mager en de andere zwaarlijvig. In deze film zit de slapstick echter verscholen in de
details zoals de telefonerende en rokende mannen, de
in het geheim snoepende lijken, of de solitaire figuur
met de handkar die door het opstaande, kruisvormige
handvat een soort van voorbode van de dood lijkt
te zijn.
Dankzij werken als de films van Koen Theys (bijvoorbeeld Meeting William Wilson, waarin we enkelingen ge-

‘Waterloo Forever’ (2010)
Video-installatie voor drie projectoren,
3 x PAL - kleur - stereo, ca. 40’

Raoul De Keyser: De snelvoetige
Op een dag, ik meen in het jaar 2010, reed ik voorbij

overstijgt. Patroklos heeft de wapenrusting van Achil-

het stadje waar De Keyser (1930) woont en besloot

les omgord en begeeft zich grinnikend, maar ook bang,

ik aan te bellen. Eerst dronken we samen een kopje

naar het slagveld in de hoop de vijand te overbluffen.

modderdikke koffie, dan bracht de meester mij naar

En het lukt hem. Hector slaat op de vlucht en de Grie-

zijn atelier.Terwijl we de trap opliepen, sprak hij: ‘Ik heb

ken winnen de oorlog zonder Achilles.

een punt achter mijn carrière gezet’. Hij slofte naar een
klein schilderijtje, haalde het van de muur, draaide het
om en toonde mij de titel: ‘De voltooide onvoltooide’.
Toen ik het huis verliet, was ik van streek. Zo gevaarlijk
is het, bedenk ik nu, de wereld van een kunstenaar
onaangekondigd te betreden. Het is als een afdaling in
de Hades, waar alleen nog schimmen leven, de wereld
waarin Borges de jonge Homeros beschrijft als een
Argentijnse messenvechter, de wereld waarin de paarden van Achilles wenen om de dood van Patroklos,
niet de wereld waarin gestudeerde mensen uitleggen
dat de Ilias en de Odyssee niet door dezelfde persoon
zijn geschreven en dat we er daarom maar beter niets
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over zeggen, tenzij herhalen wat ze er zelf over te zeggen hebben.
Het minste wat je over De Keysers schilderijen kan
zeggen is dat ze vederlicht zijn en dat ze durven heel
eenvoudig te zijn. Zodra er een schilderij ontstaan is
op het doek, stopt de kunstenaar met schilderen. De
Keyser is een schilder die kan stoppen. Zijn werk bedrukt ons niet, het lucht ons op. Het is speels, maar
niet zonder de ernst die elk spel inhoudt. Als we kijken
naar een schilderij als Front (1992), dan valt het op
hoe helder dit werk is, hoe makkelijk we het kunnen
lezen, als een epitheton van Homeros (‘de snelvoetige Achilles’): we zien een achtergrond, we zien de
groen-blauwe boorden, we zien de rood-roze vlekken
of vegen, en we zien de donkere punten, die voor het
schilderij lijken te zweven en die ontstonden door met
een tube verf naar het doek te gooien. De rood-roze
vegen zijn misschien, althans gedeeltelijk, gemaakt met
het schildersvod. Snelvoetig is deze schilder, maar niet
zonder zich onttrokken te hebben aan de zwaarte.
Hier voelen we een schalksheid die de bitterheid

‘Front’ (1992)
Olie op doek, 165 x 123 cm
Foto: Kristien Daem
Courtesy Zeno X Gallery, Antwerpen

Kasper Bosmans: Mandala
Een van de eerste werken die ik heb gezien van Kasper

esthetische strategie, maar voortvloeien uit het ver-

Bosmans (1990), was een koperen plaatje van onge-

mogen van de kunstenaar trouw te blijven aan be-

veer vijftien centimeter hoog en vijfentwintig centime-

paalde verlangens. De verschillende voorwerpen op

ter breed, rustend in een glazen recipiënt dat leek op

het plankje doen zich voor als delen van een oeuvre,

een smal aquarium van ongeveer dertig bij twintig bij

omdat ze voortkomen uit de bezigheden van iemand

vijf centimeter. Het onderste gedeelte van dit recipiënt

die naar zichzelf en naar de dingen durft te luisteren,

was gevuld met een vloeistof, waardoor het koperen

niet als uitwerkingen van een of andere theorie.

plaatje geleidelijk oxideerde en verkleurde. Een zichzelf schilderende, altijd veranderende dégradé was het,

We kijken naar een schilderij dat bestaat uit een paar

op zich misschien niet meer dan een gezochte poging

honderd veelkleurige verftoetsen, maar waarop ook

een alternatief schilderij te bedenken, ware het niet

een huisje figureert, onder een hooghangende, groene

dat dit werkje zich bevond op een aan de muur be-

hemel. Ik vraag Bosmans hoe dit schilderij tot stand is

vestigd plankje waarop nog andere maaksels te zien

gekomen en of hij iets wil vertellen over de groene

waren. Door de samenkomst van deze voorwerpen

strook aan de bovenzijde.

begreep je dat het koperen plaatje geen geïsoleerde,

www.facebook.com/kasper.bosmans
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onhandige poging behelsde een oorspronkelijk voor-

Bosmans: ‘Ik heb ontdekt dat je in een doek op een

werp te maken, maar gewoon een van de vele vruch-

eenvoudige manier meteen sfeer of ruimte kan krijgen

ten was van een onafgebroken oefenende omgang

door bovenaan een groene, paarse of zwarte strook

met de dingen.

aan te brengen. Je krijgt dan een raampje waar je doorheen lijkt te kunnen kijken. Alleen is dat hier niet ge-

Een tweede voorwerp dat zich op het plankje bevond,

lukt, waarschijnlijk omdat het doek te klein was. Eerst

was een marmeren tegeltje waarop met minuscule

heb ik het geprepareerd met een emulsiegrondering,

plakbandjes tientallen vogelveertjes bevestigd waren,

dan heb ik de groene strook aangebracht en toen dit

op rijen. De veertjes waren zowel wit als oranje en

niet bleek te werken, heb ik het doek een tijd laten

altijd anders. Een derde voorwerp was een fluo-oranje

staan. Op een dag heb ik er de verschillend gekleurde

doek met horizontale barsten die je verkrijgt als je

toetsen aan toegevoegd, maar omdat ook dit niet

een doek oprolt en platdrukt. Zo was het doek ook

voldoende was, heb ik er uiteindelijk dat huisje door

gemaakt: eerst was het geschilderd, na het drogen

geschilderd. Ik schilderde toen vaker huisjes in cirkels,

was het opgerold en platgedrukt en ten slotte was

als een soort van mandala’s. Het huisje is een verster-

het opgespannen over een plankje. De barsten in het

king van de indruk van geborgenheid, behaaglijkheid

doek zien er van dichtbij uit als heel fijne incisies op

en ruimtelijkheid die ik zocht met de groene strook.

de top van de plooien en maken van het doek een

Het is geschilderd met vuile, grijze solvent, die ik heb

prachtige, omgekeerde Fontana. Ze maken zacht gol-

gebruikt om de stippen met elkaar te verbinden of uit

vende bewegingen van links naar rechts, soms stijgend,

te wissen. Uiteindelijk was het niet krachtig genoeg en

soms dalend, en roepen zo het beeld op van een kab-

ben ik er nog eens overgegaan met houtskool.’

belend wateroppervlak, maar doen ook denken aan
de golvende oxidatie van het koperen plaatje in het
aquarium. Het oranje van het doek keert terug in de
pluimpjes. Kijkend naar deze voorwerpen, begrijp je
dat hun overeenkomsten niet het gevolg zijn van een

Zonder titel (2011)
Olie op doek, 45 x 40 cm

Peter Buggenhout: What the Fuck !
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Als bijdrage aan dit boek koos Peter Buggenhout beel-

woon naar een paar foto’s kijkt. Als je toch foto’s ge-

den van de sculptuur What the Fuck ! (of La pièce de La

bruikt, zou je het gevoel moeten kunnen oproepen

Maison Rouge). Op het eerste gezicht doet deze sculp-

dat er meer dan één juist perspectief bestaat. Daarom

tuur eerder denken aan een groot werk dat hij enkele

maak ik met de fotografe Mirjam Devriendt soms fo-

jaren gelden in Israël maakte dan aan de werken uit

tocollages, een soort van beeldcascades, die meer een

de reeksen Mont Ventoux, Gorgo en The Blind Leading

evocatie van een sculptuur zijn dan een zogenaamde

the Blind. Voor die eerste reeks maakte hij sculpturen

reproductie ervan…

die vooral bestonden uit binnenstebuiten gekeerde

Oorspronkelijk ging het om een buitenbeeld dat

magen, de tweede reeks bestaat uit werken op basis

zich rechtopstaand, als een soort van scheefgezakte

van bloed en haar en de derde reeks bestaat uit zijn

fallus, in een waterpartij van een beeldenpark in Ne-

bekende ‘stofwerken’, waarin hij slechts af en toe defi-

derland bevond. Maar door een storm is het ingestort

nieerbare vormen bestuift met stof uit stofzuigers, dat

en was de ijzeren structuur onherstelbaar verwron-

hij nadien fixeert met acrylaat.Toch bevat de sculptuur

gen. Ik ben het beeld dan met een kraan uit het water

die we hier zien ook rode delen en zijn sommige par-

gaan plukken, waardoor het nog meer verfrommeld

tijen bestrooid met stof. Het lijkt alsof verschillende

geraakte. Ik heb het dan bij de Verbeke Foundation

aspecten van zijn werk elkaar hier ontmoeten.

in Kemzeke tentoongesteld, als kers op de taart. En

We kunnen ons afvragen wat we hier moeten zien,

nadien heb ik het voor La Maison Rouge in Parijs on-

anders dan een sculptuur. Ogenschijnlijk niets. Daarom

gebouwd tot een sculptuur die binnen getoond moet

omschrijft Buggenhout zijn beeldhouwwerken ook als

worden.’

analogieën: vormen die niets symboliseren of ‘betekenen’, maar aan de werkelijkheid zijn toegevoegd als bij-

Door er onder meer het stof aan toe te voegen?

komende, parallelle objecten. Maar juist om die reden,

Buggenhout: ‘Ja. De metalen dakstructuur van La Mai-

natuurlijk, beginnen wij bij het kijken naar zijn werk

son Rouge nodigde mij uit om er dit werk voor te

onvermijdelijk tegen onszelf te praten, zoals we doen

maken. De foto’s die jij ziet werden gemaakt in het

wanneer we een opvallende rots, een ingestorte brug

Museum De Pont in Tilburg, dat een vergelijkbare dak-

of een caravanvormige wolk zien.

structuur heeft.’

Buggenhout bezorgde mij twee foto’s van dezelfde
sculptuur. Aan één zijde lijkt het op een neergestorte

En de rode vlekken?

helikopter, aan de andere zijde denken we aan een

Buggenhout: ‘Oorspronkelijk bestond het werk uit

aangespoelde, opengereten walvis. Ik vroeg de kunste-

staal en polyester. Voor ik het met stof bestoven heb,

naar of hij ons daar iets over kon vertellen.

heb ik het rood geschilderd. Daar zie je hier en daar
nog sporen van.’

Buggenhout:‘Het kan ook een gecrashte vrouw zijn die

‘La pièce de La Maison Rouge’ (2010)
IJzer, epoxy, polyurethaan, polyester, hout, huishoudstof, ca. 4,5 x 11 x 11 m
Courtesy Gallery Konrad Fischer, Gallery Laurent Godin en Peter Buggenhout

eruitziet als een potvis (lacht). Maar dat komt doordat

Gisteren sprak ik met Peter Rogiers die de stam van een

je maar over twee foto’s beschikt. Dat is het probleem

palmboom maakte uit versnipperd aluminiumafval.

met sculpturen: je kan nooit meer dan enkele aanzich-

Buggenhout: ‘Ja. Ik denk dat de tijd eindelijk rijp is om

ten tonen. Als je rond een van mijn sculpturen loopt –

zwakheid te tonen. Het gaat niet meer om de abso-

en je verwijdert je ervan en je komt weer dichterbij –,

lute maîtrise, maar om een gebied waar je op een

dan verschijnen er voortdurend nieuwe associaties.

vormelijk relatieve manier kan omgaan met beeld-

Die kijkervaring of beleving gaat verloren als je ge-

houwkunst.’

Berlinde De Bruyckere: De broze jongen zelf
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Het werk van Berlinde De Bruyckere (1964) 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. Ecce
homo. Hier staat een vrouw. En ze maakt prachtig,
moedig werk.
Misschien grijpt Berlinde De Bruyckere terug
naar oude beelden (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 steen,
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.
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.
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 het penseel, 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.
Een van mijn lievelingswerken van deze kunstenaar
is Piëta (2008): 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 tracht te behoeden voor de dood, maar niet
anders kan dan hem zachtjes voor eeuwig in de nacht
te laten glijden.

‘Piëta’ (2008)

Patrick Van Caeckenbergh: Het geestrijke snijden
Ik bevind mij in de werkkamer van de kunstenaar, een

bergh, was een antwoord op het boek van Luria over

grote sigarenkist die hoofdzakelijk een bed, een bu-

de man die alles onthield en daardoor geen normaal

reau, boekenrekken en enkele maquettes bevat. De

leven meer kon leiden. ‘Als die man een menu las in

boekenrekken zijn gevuld met sigarenkistjes en lite-

een restaurant, dan proefde en rook hij meteen alle

raire en wetenschappelijke werken, gerangschikt per

gerechten die hij ooit had gegeten, hij hoorde alle

auteur en per discipline. De meest recente literaire

gesprekken die hij in een restaurant had gevoerd en

auteurs in de bibliotheek zijn W.G. Sebald en Orhan

hij zag al die restaurants voor zich: een gigantische, si-

Pamuk. De periode die Van Caeckenbergh (1960) het

multane, synesthetische verwarring die hem belette

meest aanspreekt strekt zich uit van 1870 tot 1940.

te functioneren. Ik wilde die man bevrijden. Daarom

De boeken behelzen een beperkte keuze, maar het is

maakte ik een soort hoed voor hem, met honderden

een keuze die tot in het oneindige wordt herlezen en

schuifjes, zoals men zich het geheugen vroeger voor-

gecombineerd, waardoor talloze nieuwe verhalen ont-

stelde. In die schuifjes zitten dingen die hij kon gebrui-

staan. Van Caeckenbergh vertelt mij dat hij sommige

ken om te overleven: vishaken, kaarsen, bonen en rijst.

personages zo goed kent, dat hij ze met elkaar kan la-

Beneden vind je ook peper, zout en vaatwasmiddel.

ten converseren. Julien Sorel en Charlus, bedenk ik, of

Bovenaan vind je een plumeau om schoon te maken.

Hans Castorp en het hoofdpersonage van Austerlitz.

Zo was de man klaar voor een bedevaart, voor een

De avonturen van deze personages en de verzuch-

ridderlijke schoonmaak.’

tingen van hun auteurs worden gecombineerd met
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bevindingen uit de wetenschap en duizenden beelden

De kunstenaar snijdt zichzelf uit de wereld en vindt

die vanuit de wereld naar de sigarenkist stromen, vaak

zo een plaats voor zichzelf. Wat uit de wereld naar

in de vorm van een geschenk, bijvoorbeeld van men-

hem toekomt, wordt onder handen genomen en krijgt

sen uit het dorp die Van Caeckenberghs voorliefdes

een nieuwe plaats, in een van de honderden doosjes,

kennen. Zo ontstaan geschreven verhalen, collages,

kistjes of trommels. Boven zijn bed hangt een kleine

tekeningen, maquettes, sculpturen en installaties. De

mobiel van Calder: een uitsnijding. Van Caeckenbergh

meeste maquettes en sculpturen, vermoed ik, komen

houdt van het werk van kunstenaars die tot een hel-

voort uit de verhalen en de daaraan gekoppelde beel-

dere strakheid gekomen zijn. ‘Ik heb On Kawara eens

den. Alles ontstaat op kleine schaal.

ontmoet. Hij had een koffertje bij waarin al zijn materiaal zat. Enkele doekjes, penselen en één tube verf.

De beste gesprekken met kunstenaars zijn meestal

Wondermooi! Dat zou ik ook willen kunnen.’

gesprekken waarbij je zelf zo weinig mogelijk spreekt
over eigen ervaringen, omdat dit hen afleidt van iets
dat ze je proberen duidelijk te maken. Dit geldt zeker
voor deze kunstenaar, die tracht zo weinig mogelijk
te vernemen over de wereld buiten zijn sigarenkist.
Als ik het gesprek op Oliver Sacks breng, wiens werk
hem ongetwijfeld zou boeien, verstrakt hij. Als ik vertel
dat Oliver Sacks zichzelf als een discipel van Aleksandr
Luria beschouwt, begint hij enthousiast te praten. Luria
blijkt deel uit te maken van zijn afgebakende wereld.
Een van zijn eerste sculpturen, vertelt Van Caecken-

‘Chapeau ! (The Hat)’ (1988 - 1989)
130 x Ø 80 cm
Gemengde techniek
Foto: Philippe De Gobert
Courtesy Zeno X Gallery, Antwerpen

Kati Heck: Mijn dood konijn
In de loop van 2008 heb ik Kati Heck (1979) ver-

De schildershand is de hand van een arbeider gewor-

schillende keren geïnterviewd over haar schilderijen,

den, of een autonome moordenaarshand uit een ver-

waarbij ze vertelt dat haar technische benadering

haal van Edgar Allan Poe. De Duitse, middeleeuwse

voortkomt uit het verlangen vrienden zo realistisch,

gotiek ontmoet het macabere van de negentiende-

maar ook zo respectvol mogelijk af te beelden en

eeuwse spookvertellingen in een tafereel waarin een

daarmee door te gaan tot ze van uitputting moet

onschuldige heldin Gods aangezicht aanschouwt,

stoppen, waarna ze het schilderij afwerkt met grover

maar zichzelf, bezeten door de duivel, plotsklaps zal

getekende lichaamsdelen. Ze vertelt ook dat haar

wurgen.

schilderijen gebaseerd zijn op tableaux vivants die ze
zelf samenstelt, naar analogie met een baantje dat ze

Ik vroeg de kunstenaar of het werk op perkament of

had in een ambulante fotostudio tijdens bierfeesten

op doek is geschilderd, waar de naad vandaan kwam,

(waarbij de klanten uitgedost werden) én spelletjes

of de donkere vlek Hooker-groen of zwart was en

die in gezinsverband werden gespeeld. Tot slot beloof
ik haar voortaan geen vragen meer te stellen over de
zogenaamde inhoud van haar schilderijen, omdat de
toeschouwers en ikzelf op basis van mijn interviews
zelf tot veronderstellingen kunnen komen.
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Het portret dat u hier ziet, werd op verzoek van de
kunstenaar in dit boek opgenomen. Ik heb het nooit in
het echt gezien. Het eerste wat opvalt, is het contrast
tussen het rozige, open gelaat en de complementaire,
groene kleuren van de meer getekende partijen. Dan
zien we de grote driedeling tussen het gelaat, de grote
hand en de donkere langwerpige, verticale vlek rechts,
die zich aan de rechterzijde van een gestikte naad bevindt. Het gebruik van deze naden is afkomstig van het
schilderen op vellen papier die te klein waren, maar
hier lijkt ze niet op papier te hebben geschilderd.
De geportretteerde figuur draagt een vlecht die lijkt
terug te keren als de zoom van haar weinig klassieke
onderhemdje, dat aan de linkerzijde van het lichaam

wat ze van mijn poging tot interpretatie vond.
‘Tegenwoordig schilder ik altijd op hennep,’ vertelde
ze. ‘De kleine schilderijen zijn genaaid om restjes te
kunnen benutten, maar de grote zijn genaaid omdat
de hennep maar 120 cm breed is. Wat het donkere
vlak betreft: het zou hooker groen kunnen zijn, maar
ook zwart. Ik weet het niet meer, ik heb het werk al
drie maanden niet meer gezien, maar ik denk dat ik
voor donkergroen zou gaan…
Ik zou ook niet meer zeggen dat ik binnen één
schilderij van realisme overschakel op een karikaturale vorm omdat ik uitgeput ben. Dat was vroeger
zo, maar nu stop ik gewoon met het realisme als ik er
geen zin meer in heb. Grappig dat je over Edgar Allan Poe spreekt: ik heb pas heel veel hoorspelen van
hem beluisterd. Dat goddelijke, ja, ik voel dat ook, maar
wou het graag anders, haha. Ik richt mijn gebeden tot
mijn dood konijn, dus wat daarboven zit, kan vanalles
zijn. Interessante tekst, omdat ik ook niet goed wist,
waarom ik het schilderde. Groen heeft bij mij meestal
met geld te maken.’

schuilgaat onder een soort van draperie, misschien
gecreëerd met een bedsprei of gordijn. De langwerpige vlek rechts keert terug in een brede lijn onder de
handtekening, links onderaan, maar ook in de opvallend gemaquilleerde wenkbrauwen die doen denken
aan de jaren dertig of veertig.

‘Check’ (2012)
Olie op doek, 90 x 70 cm
Courtesy Tim Van Laere Gallery, Antwerpen

Kurt Ryslavy: Onzichtbare naden
Kurt Ryslavy (1961) is een dichter die is gaan schilde-

mer is een kopie van een rustgevend beeld, een en-

ren om geld te verdienen, een schilder die ruimtelijk

scenering van een vertrouwde omgeving, een speels

werk en sculpturen is gaan maken omdat de poëzie

tarten van onze blik.

van schilderijen hem in sommige gevallen ontoereikend leek, en een ruimtelijk kunstenaar die wijn is gaan

Ryslavy vertelt mij over een project dat hij Lateral busi-

verkopen om te overleven. In deze opeenvolgende

ness heeft genoemd. Het vertrekt van het idee dat

gedaanteverwisselingen of maskerades vindt zijn werk

er rond elk museum een kring van verzamelaars en

een dankbare bron van beelden en thema’s. Zo maakt

galerieën bestaat waarin iedereen probeert werk te

hij schilderijen op basis van zijn facturen als wijnhan-

kopen en te verkopen van de kunstenaars die in het

delaar en heeft hij een gedeelte van zijn woning om-

museum tentoonstellen en als dat niet lukt kunstwer-

gebouwd tot ontvangstruimtes voor klanten van zijn

ken (van zogenaamd mindere kunstenaars) die lijken

wijnbedrijf.

op het werk dat in de musea getoond wordt. Bij alle
galerieën en kleine verzamelaars in de buurt van één

Ik sta in een groot vertrek in Ryslavy’s huis. Het vertrek

museum zou Ryslavy werken willen lenen om ze ten-

lijkt op een woonkamer, maar dan wel een woonka-

toon te stellen in het museum en tegelijk zou hij in de

mer waarvan de verschillende onderdelen slechts op

galerieën en bij de verzamelaars werken tentoonstel-

een afstand iets met elkaar te maken hebben, alsof de

len uit de verzameling van het museum.

ruimte elk ogenblik uiteen kan vallen in afzonderlijke
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brokstukken. Bij mijn binnenkomst in de woonkamer

Over de werkelijkheid spannen wij een huid, die van

was het mij opgevallen dat er een nieuw schilderij

verschillende huiden aan elkaar genaaid is. De huid

aan de muur hing, dat enkele dagboeknotities bevatte.

wordt zichtbaar door de naden, net zoals de grenzen

Rode, grof geschilderde lijnen stelden de grenzen van

van de landkaart de allure van een fresco verlenen aan

Europese landen voor. Maar voor ik dit doorhad, had-

een beeld dat poseert als schilderij. De voorwerpen

den ze mij een heel sterk schilderij-gevoel gegeven,

zijn beeld geworden, en door dat beeld lopen de bar-

omdat ze mij onbewust deden denken aan de om-

sten van ons kijken.

treklijnen die de verschillende delen van een fresco
afbakenen. Ik stond voor een schilderij geworden landkaart. Of liever: de reproductie van een dagboeknotitie die de structuur van een landkaart en van een
fresco gebruikt om op een schilderij te lijken.
Dit is wat er gebeurt in deze vreemde kamer: elk
voorwerp treedt op als beeld. De fauteuils zijn niet
alleen fauteuils, het zijn ook voorwerpen die een
bepaald beeld moeten oproepen. Tegelijk is het niet
duidelijk wat dit beeld zou moeten zijn, omdat alle
voorwerpen elkaar tegenspreken. Samen profiteren
ze van de onnauwkeurigheid van onze blik, die over
hun gezamenlijke aanwezigheid graag het beeld van
een herkenbare burgerwoning projecteert. Deze ka-

‘The Real Painting on Easel’ (1998)
Gebruikte ezel, olie op doek, ringmappen gevuld met
wijnrekeningen (voorzien van etiketten met het opschrift
‘MOTIVE 1999’, ‘Motive 2004’ etc.
Installatie op de achtergrond:
‘10.000 Works on Paper’ (1991-2011)
Op de muur gespelde wijnfacturen

Johan De Wilde: Wat ziet de toeschouwer ?
De fundamentele openheid, onbepaaldheid, onbeslistheid of meervoudigheid van het beeld doet bij De
Wilde een nieuwsgierigheid ontstaan naar de beelden
die worden opgeroepen bij de toeschouwers. Fantaserend over wat die zou kunnen denken of ‘zien’ bij
het kijken naar een werk, tracht hij een textuur te
creëren die past bij het beeld dat gezien of gedroomd
zal worden. Zijn tekeningen worden ‘triggers’: opwekkers van beelden die De Wilde nooit zal zien, maar die
hem begeesteren.
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Sommige tekeningen van De Wilde raken ons op een
directe manier (bijvoorbeeld de droombeelden en de
afbeeldingen van wolken of bloemen), sommige verrassen ons (bijvoorbeeld de vervormde Olympische
ringen of het Duitse graf van de onbekende soldaat)
en sommige dwingen ons tot een machteloze overgave. Als je ze allemaal samen ziet, echter, doen ze
zich voor als een lofzang op de liefde, het leven en de
kunst, als een nieuw Hooglied, een Stabat Mater, een
Ecce Homo, gestrooid rond de baslijnen van Charles
Mingus, bij elkaar gelogen en op het ware leven gebaseerd zoals de verhalen van W.G. Sebald, versnipperd
en onzichtbaar met elkaar verbonden, lichtvoetig en
zwaar tegelijk.
Mijn kennismaking met de reeks The Hands of Time
heeft mij doen beseffen dat deze reeks niet alleen een
geconcentreerde versie lijkt van De Wildes volledig
oeuvre, maar ook, omgekeerd, dat we al zijn tekeningen moeten beschouwen vanuit hun relatie met alle
andere, zoals ook het geval is met de werken van Marcel Broodthaers. Elke tekening leidt een autonoom
bestaan, maar allemaal samen vormen ze een zorgvuldig gestrikt vangnet voor de loslopende gedachten en
beelden van de toeschouwer.
De Wilde weeft netten, met zijn potloodstrepen, en in
die netten blijven beelden hangen als vliegjes. Althans,
zo stel ik het mij voor: beelden komen voorbij tijdens
het werken, een ervan is hardnekkig en blijft bewaard.

En welke beelden worden dan gevangen? We weten
het niet. Hier herkennen we de afbeelding van een
been, dat het verloren lidmaat van Catherine Deneuve
kan zijn, die een houten poot heeft, maar ook het verloren onderbeen van een voetballer uit de tekening
Heldendood, of een echo van de solitaire beensculpturen van Henk Visch of Robert Gober, die op hun beurt
misschien partiële echo’s zijn van de wandelende mannen van Rodin en Giacometti. De kleuren doen ons
denken aan fresco’s van Fra Angelico of Piero della
Francesca (en inderdaad herkennen we ergens een
figuur die een hemd uittrekt, die afkomstig is uit Het
doopsel van Christus) en het fragmentaire brengt ons
in herinnering dat we geen enkel kunstwerk in zijn
volledigheid kunnen vatten, geen enkel, tenzij op een
gevoelsmatige, bijna louter fysieke manier.
Zijn late bewondering voor Michelangelo toelichtend,
wijst Henry Moore erop dat hij vermoedt dat de te
grote arm die zijn lievelingswerk, de Rondanini Piëta,
lijkt te ontsieren, volgens hem door Michelangelo opzettelijk bewaard werd, omdat de wanverhouding en
het collageachtige effect dat zo ontstaat, de emotionele en sculpturale werking van het beeld verhoogt.
Nu zien we hoe de lange, verdwaalde arm van de
Rondanini Piëta, getransfigureerd in het verloren been
van Catherine Deneuve, terugkeert in de onirische
tekeningen van Johan De Wilde en we begrijpen wat
Moore bedoelt met ‘de intrinsieke betekenis van vormen, los beschouwd van hun voorstellingswaarde’ die
ons, wars van ‘technical tricks and intellectual conceits’
laten kennismaken met wat Moore en Larkin als het
belangrijkste beschouwden: het temperament en de
visie van iemand die getuigenis aflegt van een ervaring
door het scheppen van een beeld dat ons raakt.

‘History 029’ (2012)
Potlood en grafiet op archiefkarton, 21 x 29,7 cm

Luc Tuymans: Ademruimte
De eerste keer dat ik toegang kreeg tot Tuymans’ manier van schilderen, alsof ik een sleutel vond, was in
het Tilburgse museum De Pont, waar ik een schilderij
aantrof dat als onderwerp een gedeelte van een badkamer had. Ik merkte op dat de spiegel, als voorwerp,
niet aangeduid was, maar wel de schaduw aan de randen ervan. Bovendien waren deze schaduwlijnen niet
in de lengterichting geschilderd, maar bestonden ze uit
naast of boven elkaar gezette, korte, dwarse verftoetsen, die de schilder snel ‘kappend’ neerzet. Daardoor
scheen niet alleen het voorwerp een soort van schijnbestaan te voeren; in de wereld die werd opgeroepen
door dit schilderij, verbrokkelden zelfs de schaduwen.
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‘Drumset’ (1998)
Foto boven: Felix Tirry
Foto midden: Collectie M HKA
Courtesy Zeno X Gallery, Antwerpen

Traditioneel kan een schilderij worden opgezet door
eerst een grondkleurige laag aan te brengen die nadien voorzien wordt van contrasten, van donkere
en lichtgekleurde partijen, en van hooglichten. Tuymans werkt vaak zonder deze grondkleur, waardoor
zijn schilderijen zonder lichaam lijken, en de mensen
of voorwerpen die erin verschijnen teruggedrongen
worden in een iel bestaan. Tuymans vertelt vaak dat
zijn ouders aan tafel altijd over de Tweede Wereldoorlog spraken. In 2005 had ik een gesprek met hem,
waarin ik hem vroeg of hij als kind de indruk had dat
die oorlog voor zijn ouders een grotere realiteit was
dan zijn aanwezigheid en dat zijn eigen bestaan heel
broos was, bijna onzichtbaar misschien? Zijn antwoord
luidde bevestigend.
Wat mij hierin interesseert, zijn niet de zogenaamde
psychologische bevindingen die je hieruit zou kunnen
distilleren, maar wel hoe een gevoelig kind, bij gebrek
aan rationele argumenten, bepaalde visuele strategieën kan ontwikkelen om weerstand te bieden aan een
verpletterende verschijningsvorm van de werkelijkheid. De schilderijen van Tuymans zijn vaak gebaseerd
op overbelichte polaroidfoto’s, die tonen dat bij de
ontwikkeling van een foto de donkerste partijen het
eerst verschijnen. Zo geven zijn schilderijen de indruk
voorwerpen te tonen die verschijnen, maar wel op

een zwakke manier, alsof hun bestaan meteen teruggedrongen kan worden. Ik vroeg Tuymans of hij daarom soms interieurs schilderde.
Tuymans: ‘Ja, het interieur is belangrijk. Mijn werk gaat
in de eerste plaats over de wereld van het binnen, niet
van het buiten, ook al bestaan er intussen wel beelden
van landschappen, zoals Dusk. Het belangrijkste is de
overstraling van het beeld, waardoor je een onthechting krijgt ten opzichte van de vormen die je eigenlijk
ziet. Het schilderij van Boudewijn in Congo (Mwana
Kitoko) en het schilderij van de Belgacomtoren (Dusk)
zijn heel verschillend, maar in beide heb je het idee
van de overstraling. Die extreme belichting gaat bijna
over tot een soort van verkitsching van de werkelijkheid. Het uniform van de koning en het torengebouw
zijn niet zomaar gekozen. Het zijn voorwerpen die iets
propageren. Het zijn symbolen die iets met macht te
maken hebben. Dat is belangrijk. Mijn fascinatie voor
het maken van beelden heeft ongetwijfeld iets te maken met de macht die de oorspronkelijke beelden zelf
hebben: het wantrouwen dat ze opwekken en het destabiliseringsproces dat ze zelf al in zich dragen, nog
vóór ze door mij geschilderd worden. Het gevecht om
mijn eigen beelden een soort van werkelijkheid toe te
dichten is een eeuwig gevecht, ook omdat ik werk met
bestaande beelden.
De eerste schilderijen van Tuymans die mij echt ontroerden, waren werken die het beeld opriepen van
een leeg projectievlak. Ik zag deze schilderijen in Borgerhout. Meteen troffen ze mij als werken die meer
zijn dan de vertaling van een idee. Ze hadden iets sensueels, iets onafs, en daardoor iets subliems, ondanks
hun ogenschijnlijke onverstoorbaarheid of kilte. Hier
presenteerde de dood zich als een warme aanwezigheid en een schijnbare leegte openbaarde zich als een
zinnelijke verademing.
Luc Tuymans schildert de wereld weg om te kunnen
ademen.

Ronald Ophuis: Nodige beelden
Ronald Ophuis is vooral in Nederland bekend omwille
van zijn harde schilderijen op basis van werkelijk
gebeurde feiten, die hij wil omzetten in beelden die
de feiten voelbaar maken. Tijdens een gezamenlijke
lezing in Den Haag, nu twee jaar geleden, hoorde ik
hem op zo’n genuanceerde, precieze manier spreken
over zijn motivatie en de manier waarop hij zijn werk
legitimeert, dat ik hem er vandaag opnieuw om vraag.
Maar eerst kijken we even naar het schilderij op zich.
Heb je het portret ook in drie lagen geschilderd, met
enigszins gedroogde olieverf, zoals je mij eens vertelde? Ik
denk van niet, want ik zie geen korrelige bovenlaag.
Ophuis: ‘Het portret is gemaakt met pastel. Alleen
hier en daar heb ik wat olieverf toegevoegd om het
contrast nog te verhogen.’
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Hoe heb je de reis naar Sierra Leone aangepakt?
Ophuis: ‘Ik reisde samen met een ‘fixer’, zoals
oorlogsjournalisten ook vaak reizen, maar ditmaal werd
ik gevolgd door een cameraploeg voor de documentaire
Painful Painting van Catherine van Campen. Zij wilden
dit onderdeel van de ontstaansgeschiedenis van
sommige van mijn schilderijen in beeld brengen. Ik
heb hulporganisaties gecontacteerd die werkten met
kindsoldaten en eerst reageerden die enthousiast,
maar het ging meer om een soort nieuwsgierigheid,
denk ik, want zodra ze mijn werk leerden kennen,
haakten ze af. Die organisaties hangen liever een
positief beeld op van de vorderingen die ze boeken,
dan een confronterend beeld van de gruwelen die
hen in beweging hebben gebracht.
De jongen van het portret, hij was ongeveer 22
jaar oud, heb ik ontmoet in 2010. De gebeurtenissen
dateerden van 2001. Hij stond samen met andere
jongens auto’s te wassen op een weilandje langs de
kant van de weg. Ik kwam voorbij per fiets, begeleid
door de fixer of gids die het plaatselijke dialect sprak
en die ook kindsoldaat was geweest, zodat hij ze
op hun gemak kon stellen. Ik nam die jongens mee
naar het strand of een leegstaand huis en liet hen
vertellen. Ik sprak een paar uur met ze. (Lange stilte.)

Ze zagen mij niet als een bedreiging. Ze waren heel
openhartig. Ze dachten niet dat ik van de politie was
of zo, ze zagen mij meer als een buitenaards wezen. Ik
nodigde hen altijd uit te spreken over dingen die ze
hadden gezien, niet over wat ze zelf gedaan hadden,
om een vrijheid van spreken te bewerkstelligen, maar
ze begonnen altijd vrij snel over hun eigen daden te
vertellen.’
Zou je voor mij nog eens willen herhalen waarom je deze
werken maakt? Hoe je je eigen motieven ziet?
Ophuis: ‘Er zijn een paar antwoorden mogelijk.
Eén antwoord is de kwaadheid op de schepping;
dat je een oerwoede over je voelt komen over de
onmogelijkheid het leven te beheersen. Een tweede
antwoord is dat het maken van dit soort werk je kan
helpen het geweld in jezelf te kanaliseren.
Een derde antwoord heeft te maken met de
euforie van het lijden, wat je herkent als een vriend
van je is overleden en je loopt in de begrafenisstoet.
De andere mensen stoppen dan uit respect voor je
lijden en jij voelt de arrogantie van iemand die zich
belangrijker vindt dan de mensen die in jouw ogen
niet lijden. Ik probeer met mijn werk een brug te slaan,
zodat ik mee kan lijden.
Een vierde antwoord gaat om de essentiële behoefte
aan een beeld voor mensen die iets verschrikkelijks
hebben meegemaakt. Ik heb dat voor het eerst beseft
toen er een vrachtvliegtuig neerstortte in de Bijlmer.
Journalisten vroegen toen aan veel mensen wat ze
hadden gezien en algauw bleek dat veel mensen,
vanop de plek waar ze zich bevonden, iets niet gezien
konden hebben. Ze beeldden zich gewoon in dat
ze iets hadden gezien of ze fabriceerden een beeld
om ermee om te kunnen gaan. Hetzelfde fenomeen
deed zich voor met mensen die concentratiekampen
hadden overleefd en bijvoorbeeld beweerden dat ze
Mengele hadden gezien, terwijl die man nooit op die
bepaalde plek geweest was.
‘War Story Teller, Sierra Leone, 2010’ (2012)
Pastel en olieverf op papier, 60 x 50 cm
Foto: Gert Jan van Rooij

Sarah Vanagt: Naar nieuwe talen
In een film van Sarah Vanagt (1976) horen we een

het onderwijs veranderen en onze manier van

soldaat uitleggen hoe hij de toestand in Congo ziet. Hij

denken’. In deze woorden schuilt de bestaansreden

vertelt over de haat jegens de Tutsi’s. Het uitmoorden

van de kunst. Samenlevingen en enkelingen hebben

van 1200 mensen in zijn geboortedorp. Hoe met

gewoontes en algemeen bekende verwachtingen

bulldozers over levende mensen werd gereden.

nodig om te kunnen bestaan. Maar gewoontes en
verwachtingen moeten doorbroken worden om

Op het scherm zien we een vrijwel roerloos vanitas-

adequaat te kunnen reageren op de wisselende

beeld. Een tafelblad met één fles whisky (Hunter’s

werkelijkheid. Op een prachtige manier toont Vanagt

Choice), twee half leeg gedronken glazen, en een af

hoe een op stammenverband gebaseerd politiek

en toe rokende asbak. De kringelende rook versterkt

denken niet veel verschilt van een samenleving die

het vanitas-beeld. Af en toe licht het tafelblad op

achterlijke en vernederende reclameberichten laat

onder de flakkerende reflectie van een onzichtbaar

verspreiden door nationale televisie- en radiozenders.

televisiescherm. Dan zien we bijvoorbeeld een fragment

Op beklemmende manier wordt duidelijk dat de

uit een liedjesprogramma of een reclamebericht.

kwaliteit van de Congolese publicitaire filmpjes

Daarna keert het relaas van de soldaat terug.

misschien een beetje verschilt van de reclame die
wij dagelijks voorgeschoteld krijgen, maar dat de

www.balthasar.be
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In andere, korte filmpjes maken we kennis met

gruwelijke, geesteloze, ontwortelde cultuur van de

spelende kinderen, waarin terugkerende elementen

Congolees weinig afwijkt van onze cultuur, met zijn

het totaalverhaal dragen. Zo ontmoeten we in één

misprijzen voor mensen, bomen, struiken, onkruid en

prachtig filmpje een los been van een pop, dat op

dieren, met zijn gebrek aan eerbied voor afwijkende

rituele wijze verbonden wordt met een lichaam. In

gedachten, stilte, literatuur, kunst en écht onderwijs,

een ander filmpje keert dit been terug als surrogaat-

met zijn verwaarlozing van het openbaar vervoer en

geweer bij de door kinderen gespeelde executie van

met de pijnlijke afwezigheid van reflectie over het

Kagame en zijn lijfwacht. Hoe mooi zijn deze filmpjes,

gebruik van de openbare ruimte.

waarin de naar beneden gerichte camera de kinderen
volgt tijdens hun spelletjes, waarbij zelfgemaakte

Tegelijk bewonder je de veerkracht van de getoonde

wagens, met bokaaldeksels als wielen, met behulp

kinderen, hun levensdrift en hun inventiviteit. ‘Wat

van een stuk videotape worden voortgetrokken over

als deze sterke, mooie mensen niet alleen achterlijke

geïmproviseerde, met bakstenen omzoomde paadjes

gedachten zouden kopiëren van hun ouders en van

van een miniatuurstad. Prachtige, strak gemonteerde

de media?’ Denk je dan. ‘Wat als?’

films, die duizend mooie dingen laten zien en horen.
Zoals al onze omgangsvormen met ‘le réel’ (het door
driften aangedreven 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

Filmstills uit ‘Resurrections’, 2005, 4 minuten,
zelf één filmlus van
‘Les mouchoirs de Kabila’, 2005, installatie met
zeven filmlussen, totale duur 30 minuten. Mini-DV.

Marie-Françoise Plissart: Uit de afstand het lichaam
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In de film Fleuve Congo à Kinshasa van Marie-Françoise
Plissart (1954) krijgen we een 24 minuten durend, ononderbroken beeld te zien dat wordt gefilmd van op
een traag varende boot. Het lijkt 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 blijft 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. Zelf zegt
ze hierover: ‘Ik denk dat ik vooral daarmee bezig ben:
de plaats die de mensen innemen tegenover elkaar.
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.’
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, verschijnt, heel even. 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 met twee gordijntjes
die een beeld kadreren tot ze, bij een stilstand van de
trein, heel even grappig schommelen.

‘Fleuve Congo à Kinshasa’ (2004)

Jan Kempenaers: De geboorte van het pittoreske
Een van onze meesters van het niet tonen, die onze

Tussen 2006 en 2012 heeft Kempenaers, als docto-

zucht naar kitsch en andere vormen van romantiek

randus aan de School of Arts in Gent, het werk van de

lang op de proef heeft gesteld, is de fotograaf Jan Kem-

genoemde fotografen getoetst aan de criteria van het

penaers (1968), die aanvankelijk vooral semi-urbane

pittoreske. Tegelijk is zijn werk ook veranderd. Ik denk

landschappen fotografeerde, vanuit een hoger gelegen

niet dat er een rechtstreeks verband is tussen beide, al

standpunt, waarbij de heterogene ingrepen van de

kunnen ze wel eenzelfde oorzaak hebben.

mens op het bijna tot braakland verworden landschap

www.jankempenaers.info
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de krachtlijnen van de composities werden. Wat Kem-

Vroeger fotografeerde Kempenaers altijd bij grijze

penaers, die grote negatieven belichtte met een tech-

hemel, maar sinds hij monumenten in Kroatië is gaan

nische camera, hierin aanvankelijk boeide, was de mo-

fotograferen, maakt hij soms gebruik van het laat-

gelijkheid foto’s te maken die een zo breed mogelijk

ste opgloeiend licht van de ondergaande zon. Het

blikveld toonden en, uitvergroot, details reveleerden

is vreemd. Vroeger wist deze man dat hij niets wilde

die hij met het blote oog niet kon zien. Dit werd aan-

fotograferen, hij wilde enkel foto’s maken en ernaar

grijpend, toen we op foto’s die hij eind jaren negentig

kijken. Nu breekt de wereld binnen in zijn foto’s, hij

maakte van gebouwen in Sarajevo, kogelgaten konden

laat zich niet meer temmen of vervlakken. Hij zegt dat

ontwaren, die als zwarte gaten tussen de korrels van

zijn foto’s binnenkort misschien abstract worden. Dat

de foto’s leken op te duiken, als verdwijnpunten van

kan kloppen, want ze worden al enkele jaren steeds

het beeld van onze werkelijkheid, als getuigen van de

sensueler en sculpturaler. Ze groeien. Ze ontsnappen

geboorte en de dood van de foto, die immers altijd

aan de maker. Ze doen hun eigen zeg.

opdoemt uit het wit en alleen als de ontwikkeling ergens wordt stopgezet, niet volledig zwart wordt.

In die zin kunnen we kijken naar de foto Rock#3 uit
2010, die gemaakt werd in IJsland. Het monsterlijke,

Van deze kunstenaar beschikt het M HKA over een

ongrijpbare, onbenoembare doet hier zijn intrede.

foto, Sarajevo#1 (1999), die op het moment van de

Aangekondigd door de golvende foto met de kron-

aanschaf atypisch was voor diens werk, maar zijn hui-

kelende wegen van het M HKA, verrijst hier een ge-

dige werk op een wonderlijke manier lijkt aan te kon-

drocht waarvoor auto’s wijken (we zien bandenspo-

digen. Op de foto zien we een golvend berglandschap

ren in het grind). Hoe dichter we bij de natuur komen,

waarvan de groene huid doorsneden wordt door

zo lijkt het, hoe naakter we staan naast de nacht.

kronkelende wegen. In de jaren tachtig had Kempenaers onder meer het werk leren kennen van fotografen als de Amerikaan Timothy O’Sullivan (1840-1882)
en de Brit Roger Fenton (1819-1869), van wie hij
vooral de foto’s van landschappen en ruïnes bewonderde. In de schijnbaar atypische foto Sarajevo#1 en in
de andere Sarajevo-foto’s zien we echter een gelijkenis opdoemen met Fentons huiveringwekkende foto
The Valley of the Shadow of Death (1855) die hij maakte
tijdens de Krimoorlog en waar we pas bij nadere beschouwing ontdekken dat het landschap bezaaid ligt
met kanonskogels.

‘Rock#3’ (2010)

Rinus Van de Velde: Eindeloze mogelijkheden
Deze tekening werd gemaakt met pastel van Sennelier,

wisselende, soms beangstigende tegenstander.’ De we-

vermengd met een beetje olie, op papier dat werd

reld die door Van de Velde wordt opgeroepen is on-

geprepareerd met een kalklaag. Daardoor verkrijgt

eindig, omdat de onderwerpen, beelden en variaties

Van de Velde (1983) een diep zwart en veel meer

oneindig zijn. Wie erin slaagt alle mogelijke combina-

grijswaarden dan je kan verkrijgen met houtskool. Op

ties te bedenken en te onthouden, kan zich een God

twee jaar tijd is uit deze nieuwe techniek ook een

wanen, zij het enkel de God van deze voorschoot van

zwierige lijn tevoorschijn gekomen, die van de ge-

de wereld (schaken, kunst maken). De opgeroepen

zichten bijvoorbeeld maskers maakt, als beschilderde,

wereld, in al haar verscheidenheid, heeft iets beklem-

slappe vodden… Het is een grote tekening (240 x

mends, omdat ze de gedachte suggereert dat ze in

360 cm). De kunstenaar vertelt daarover dat hij grote

een geheime taal bericht over de grotere wereld, die

tekeningen maakt opdat de mensen er langer naar

eigenlijk slechts schijn is.

zouden kijken, erin zouden kunnen verdwijnen, onder
meer omdat de figuren levensgroot zijn.

In de tekening herkennen we moderne schoenen,
denk ik, en misschien twee verfbussen, waardoor een

www. rinusvandevelde.com
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De tekening maakt deel uit van een reeks die geïnspi-

fictief biografisch document over Bobby Fischer zich

reerd is door de legendarische schaakmatch in 1972

toont als een zelfportret van de kunstenaar. Het be-

tussen Fischer en Spassky. De tekening heet: They are

klijvende aan dit zelfportret komt voort uit het gevoel

after you, whoever they are. You are not playing against

van uitputting en isolement dat het lijkt op te roepen.

him tomorrow. You’re playing the system itself. De titel

Het werk dat nog op de schaker of de kunstenaar

is afkomstig uit twee mooie teksten die Van de Velde

ligt te wachten is onafzienbaar en doet misschien ver-

zelf heeft geschreven en waaruit hij ook de volgende

langen naar een plek van rust, waarin het eindeloze

titel heeft geïsoleerd voor een andere tekening: ‘I can

combineren van zetten en tegenzetten voor heel even

oversee the endless possibilities and deviations that

kan stoppen. Het is een zelfportret, ontstaan in een

lie before me, on this board, which is all there is. I

spiegelpaleis met slappe, vervormende spiegels, als in

have played games before and I will play games in the

een wereld waarin de werkelijkheid van de kunstenaar

future, but none of them will be me. This will be me,

zichzelf openbaart als een reeks van dromen, zoals we

almost. It is as if in a short while, my only completely

ons ook een God kunnen voorstellen die geen mens

accurate picture will be taken. I have no doubts: I will

of voorwerp is, maar wel het absolute niet-zijn, verlost

be the winner of the game called life, and after that I

van elk ego en elk verlangen, als een vluchtig ding van

will dissolve into a fleeting thing.’

niets.

De figuur op het bed doet ons denken aan de kunstenaar zelf, die inderdaad lijkt op Bobby Fischer. Het onderwerp en de titel doen ons denken aan essays van
Borges als Geschiedenis van de echo’s van een naam,
waarin we de volgende voetnoot aantreffen: ‘Buber
(Was ist der Mensch?, 1938) schrijft dat het leven gelijkstaat aan doordringen tot een vreemde kamer van
de geest, waarvan de vloer het bord is waarop wij een
onontkoombare, onbekende partij spelen tegen een

‘They are after you, whoever they are.
You are not playing against him tomorrow.
You’re playing the system itself ’ (2012)

Michel François: Betrapte grenzen
Mijn lievelingswerk van Michel François (1956) is een

die François zag tussen de geplogenheden aan de

bol dun touw dat op de vensterbank van een mu-

Amsterdamse Rijksacademie en de Rotterdamse TBS-

seum in het Franse Albi lag en waarvan één uiteinde

kliniek (een soort van half open, maar zwaar bewaakte

een brede rivier overstak (in een bootje naar de over-

gevangenis).

zijde gebracht door Michel François) en daar beves-

www.hanstheys.be/artists/michel_francois
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tigd werd aan de deurknop van iemands slaapkamer.

Door vormen open te breken, uit te hollen, uiteen

Dit werk heeft mij altijd ontroerd door de sculptu-

te scheuren en aaneen te rijgen, door private dingen

rale perfectie: het toont dat een beeldhouwwerk een

te betrappen en publieke momenten op een intieme

vorm van stapeling of verbrokkeling is. Het eind touw

manier te benaderen, creëert François werk dat luid-

wordt meegevoerd door de wind. Als de wind iets

op nadenkt over het maken van sculpturen, omdat

harder waait, zal de sculptuur uiteenrafelen. Tegelijk

die tot stand komen door materiaal weg te nemen

ontroerde de sculptuur mij door de mooie verbinding

of toe te voegen en iets hol of bol te maken. Dat hij

van de publieke met de private ruimte. Tot vandaag

dit vermogen heeft verbonden met een intense per-

had ik echter nooit opgemerkt dat dit touw ook doet

soonlijke ervaring, maakt zijn werk nog krachtiger. Dat

denken aan een ontsnappingsroute en aan de manier

hij erin slaagt wérkelijk de grens te betrappen tussen

waarop gevangenen voorwerpen aan elkaar doorge-

het private en het politieke, maakt zijn werk op een

ven en hun isolement doorbreken: door het buiten

vormelijke manier radicaal politiek en humaan. En dat

hun raam heen en weer slingeren van voorwerpen

is zeldzaam.

aan een lang touw.
Het hoofdthema van François’ werk is het betrappen
van de grens tussen de private en de publieke ruimte.
Je ziet dit al in zijn allereerste werk, Appartement à
louer, waarvoor hij in een etalageraam een taps toelopend woonkamertje bouwt, waarin hij telkens een
bevriend koppel een week laat wonen, zichtbaar voor
de voorbijgangers.
In 1997 heeft François in Rotterdam, tijdens een publiek gesprek met Michelangelo Pistoletto en Hermann Pitz, voor het eerst verklaard als jongeman een
gevangenisstraf te hebben uitgezeten. Wanneer je
deze achtergrond kent, ga je tal van sculpturen van
Michel François anders ervaren. Niet alleen de glazen
kooien die van binnenuit met plasticine zijn besmeurd
of bekogeld, of waarvan hij het kogelvrij glas heeft bewerkt met een voorhamer; maar ook heel subtiele
werken, zoals het werk in Albi, tal van prachtige foto’s,
of de door de toeschouwers langzaam vol gekribbelde Waiting List, die ontstond uit overeenkomsten

‘Pelote de ficelle’ (1998)

Honoré ∂’0: Als een bal wit licht
In een negentiende-eeuws havengebouw op een
pier in Sydney, met een draagstructuur die volledig is
opgetrokken uit balken, bouwde Honoré d’0 (1961)
de installatie Air and Inner met rollen papier, stoelen,
touwtjes en zwengels van PVC-buizen. De helft van
de ruimte wordt ingenomen door ‘het bos’: recht
neerhangende of golvende stroken gesatineerd papier, die op een prachtige manier het licht vangen en
rondstrooien. In de andere helft van de ruimte staan
zwarte stoeltjes die elk verbonden zijn met vier zwengels. Wie op een stoel plaatsneemt en aan een zwengel draait kan een papieren gordijntje laten zakken of
stijgen. Althans, in principe, want het is niet de bedoeling echt een interactief werk te maken. Het geheel
‘werkt’, maar is overal geblokkeerd, zodat de installatie
verschijnt als een sculpturaal voorstel, een mogelijk instrument voor een performance.

www.bamart.be/nl/artists/creations/52
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Toen ik er met Honoré ∂’0 over sprak, had hij dit werk
pas gemaakt, voor de Biënnale in Sydney (mei 2012).

Maar los van het feit dat de installatie zou kunnen
werken, wilde ik dat ze er goed uitzag als sculptuur.
Daarom is er aan één zijde van de ruimte een bos, die
de ruimte als een bal wit licht opeet, en waar je die
beschutte ervaring kan meemaken, en aan de andere
zijde die stoelen met de zwengels, de witte touwen
en de opgerolde schermen. Wie de moed heeft in het
bos te stappen raakt bevrijd van al zijn materiële bekommernissen. En daarna, als je weer buiten komt, ga
je beter je best doen en de wereld mooier maken.
Onlangs heb ik de trilogie Bubbles-Globes-Foam
van Peter Sloterdijk gelezen, dat heeft me waarschijnlijk nog meer geprikkeld om lucht als materie een ereplaats te geven. De beheersing van de sferische omgeving speelt daarin de hoofdrol. En op het vliegtuig,
terugkerend van Sydney, heb ik De ethiek van Alain
Badiou gelezen. Die legt perfect uit dat een inspanning zich belangeloos kan richten op een hoger idee
over een onsterfelijke mens, verder dan het nut of de
functie.’

‘Je kan ernaar kijken als een drempelverlagend, participatief, sociaal experiment,’ vertelt hij mij, ‘maar het
is beter dat soort woorden niet te gebruiken. De eigenlijke ruimte is zo mooi, zo vakkundig gemaakt, dat
ze geen heiligheid, maar toch een vorm van noblesse
uitstraalt. Iedereen kan op de stoelen gaan zitten, babbelen, rondkijken, nootjes eten, en als de zwengels niet
vastgemaakt zouden zijn, zouden ze elk vier papierlinten kunnen laten zakken en kamertjes maken. Alleen
kan je je eigen wanden niet bedienen. Je weet niet
welke wand zal zakken als je begint te draaien. Je kan
jezelf niet beschutten en je kan ook niet iemand anders moedwillig opsluiten. Uiteindelijk zou je een reeks
privéruimtes krijgen, je zou geïsoleerd raken, terwijl je
wist dat er rond je tal van mensen in dezelfde situatie
verkeerden. De hemel zou naar beneden komen en
er zou stilte komen. Op het eind zit iedereen in zijn
eigen kamertje. Ongemerkt nodig ik de mensen uit
zich terug te plooien op zichzelf. Ze kunnen beginnen
te denken, te lezen of te bidden.

‘Air and Inner’ (2012)

Philip Janssens: Beleefd werk
Philip Janssens (1980) is een kunstenaar die zich zo
dun maakt, dat je hem nauwelijks opmerkt. Ik ben blij
dat ik hier iets over hem kan vertellen.
Het meest indrukwekkende werk dat ik ooit van hem
heb gezien was een toonkast waarvan het glas was
vervangen door politieglas. Dat is glas dat gaat spiegelen aan de zijde waar het meest licht is, terwijl het
aan de andere zijde doorzichtig blijft. In de toonkast lag
een lamp, zodat je een oneindige weerspiegeling van
de lamp van buitenaf kon bekijken. Normaal gezien
blokkeer je deze visuele lus, omdat je er zelf in staat.
Hier niet. De lus werd werkelijk oneindig en absoluut,
zonder onze inmenging, zonder aanwezigheid van de
kunstenaar.

www.philipjanssens.org
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‘Wat het meest opvalt aan de sculpturale voorstellen en ingrepen van Philip Janssens,’ schreef ik in 2006,
‘zijn de precisie, de economie, de humor en het vermogen van materiaal en techniek te wisselen zonder
inconsequent of onleesbaar te worden. De opeenvolgende werken laten zich lezen als een gedicht met
wisselende klanken, maar met eenzelfde grondtoon.
Een schijnbaar repetitief gedicht, waarvan de letters
plotseling iets anders zeggen dan we dachten, zodat
we gaan vermoeden dat ze van een moment van onoplettendheid gebruik hebben gemaakt om van plaats
te wisselen. Tot we zien dat er niet één gedicht staat,
maar twee of drie verschillende gedichten: een zichzelf
eeuwig herschikkende cut up van Burroughs die zich
voordoet als een strak, klassiek sonnet.’

afdrukken op elkaar achterlaten of met elkaar versmelten.
‘Als je dat probeert,’ vertelt hij, ‘vliegen er altijd een
aantal weg. Die beschouwde ik vroeger als het echte
werk. Ik heb er nog een paar uit de beginperiode,
maar nu raap ik ze niet meer op.
Ik ben het meest bezig met het zoeken naar manieren om beleefd werk te maken, werk dat weinig
sporen nalaat, niet opvalt en niemand lastig valt. Ik wil
dit werk niet of zo weinig mogelijk documenteren. Ik
heb het gevoel dat de zin ervan verdwijnt als je het
documenteert en aan de mensen laat zien.
Tegenwoordig steel ik soms portefeuilles van
cafégangers.Terwijl ze naar het toilet gaan of zo, knip ik
een hoekje van hun bankbiljetten. De bankbiljetten en
de afgeknipte hoekjes stop ik weer in de portefeuille,
samen met een extra briefje, als vergoeding voor hun
verlies.
Ik heb ook eens een jeep zonder chauffeur in een
cirkel laten rijden. Dat heb ik wel gefilmd. Als je hem
zou laten doorrijden, zou hij uiteindelijk een gat boren
of kantelen, denk ik, want hij trok meer zand weg aan
de buitenzijde. Maar eigenlijk zou ik dat willen doen
met een gestolen auto. Helaas beschik ik nog niet over
de bekwaamheid en het lef een auto te stelen.’

Gisteren zag ik nieuw werk van Janssens: een linnen
zakje met daarin kleingeld met kleine moetjes, aangebracht met een boor. ‘Deze muntjes heb ik altijd op
zak,’ vertelt hij, ‘af en toe laat ik er enkele vallen.’ (Later
die week schreef hij dat hij de hele buidel in Temse in
de Schelde had gegooid.)
Dit werk doet denken aan zijn Dronken geld, waarbij
hij muntjes bovenop elkaar op tramrails legt, zodat ze

‘Dronken geld’ (2009-2012)

David Claerbout: De grot van Plato in modern tenue
Soms overpeins ik de eerste paragrafen van elk werk

overschiet van dat sociale element. Ze moet haar

over de westerse kunstfilosofie, die altijd gewijd zijn

werk doen in de schemering. Nergens is er kunstlicht.

aan Plato’s argwaan tegenover de plastische kunst. De

Ze werkt net voor het ochtendgloren.’

man had gelijk, natuurlijk. Niet alleen omdat de loutere waarneming van het zichtbare ons tot dwalende

Ik vroeg Claerbout of hij voor het maken van dit soort

overtuigingen brengt, maar ook omdat mensen niet in

film vertrekt van persoonlijke herinneringen. ‘Neen,’

staat blijken afbeeldingen als dusdanig te appreciëren:

antwoordde hij. ‘Al zie ik mezelf wel voor een stuk als

altijd gaan ze die verwarren met de afgebeelde wer-

een schoonmaakster. Ik bevind mij ook in dat huis om

kelijkheid. In die zin is David Claerbout (1969) geen

met een minimaal budget een film te realiseren. Het

kunstenaar die afgodsbeelden maakt, maar iemand die,

idee voor de film is gekomen vanuit de muziek die je

zoals de Vlaamse Primitieven, op een zichtbare manier

aan het eind hoort. Ik heb een voorliefde voor muziek

nadenkt over een zich in beelden en klanken verhul-

die mij bij de eerste beluistering het gevoel geeft dat

lende en onthullende werkelijkheid. Ik sprak met de

het uur dat zich net heeft voltrokken, vervuld was van

kunstenaar over diens film Sunrise, toen pas gemaakt.

een stilte met een ontzettende betekenis. Het begin
van de film is extreem gecontroleerd. Er is heel weinig

www. nl.wikipedia.org/wiki/David_Claerbout
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Claerbout: ‘Sunrise is een zeventien minuten durende

licht, het lijkt alsof onze ogen op de grens van hun

choreografie. De laatste twee minuten hoor je de Vo-

mogelijkheden opereren. Aan het eind van de film lijkt

calise van Rachmaninov. Het grootste gedeelte van de

het alsof je verblind wordt door het licht van de enor-

film zie je een huishoudster een modernistische wo-

me vuurbol die boven de horizon komt uitkijken. De

ning schoonmaken. Ik heb vijf jaar naar die woning ge-

minimale sjiek wordt opgeveegd door een ‘romantic

zocht. Het moest een gebouw zijn waarin alle formele

outburst of light’. Misschien berust in de realiteit van

principes van Mies van der Rohe toegepast werden

de Roemeense huishoudster wel de echte schoon-

zonder dat het gebouw bekend was. Uiteindelijk is het

heid, die vandaag nog steeds vertegenwoordigd wordt

de private woning van een partner van Norman For-

door de muziek van Rachmaninov… Voor mij is de

ster geworden. Vroeger heb ik eens een film gemaakt

film een evenwichtsoefening die erin bestaat geen

in het huis van Rem Koolhaas (The Bordeaux Piece,

partij te kiezen.’

2003) en daar word ik voortdurend op aangesproken.
Waarom ik als een fashionista wilde gaan filmen in een
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 gebouwd kan worden door heel rijke mensen
die zich de Mies-van-der-Rohe-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

‘Sunrise’ (2010)
Courtesy David Claerbout en de galerieën
Micheline Szwajcer, Hauser & Wirth en Yvon Lambert

Alexandra Dementieva: De juiste pitch
De installatie Alien Space van Alexandra Dementieva

Dementieva houdt van films, bijvoorbeeld de films van

(1960) bestaat uit een stalen structuur die de

David Cronenberg. Ik vroeg haar hoe we naar haar

contouren aangeeft van twee gangen die naar een

werk kunnen kijken. ‘Ik zou het volledige menselijke

cirkelvormige ruimte leiden. Tussen de fijne spijlen

universum willen herscheppen in een module die

van deze stalen structuur zijn touwen gespannen.

je in elke witte of zwarte doos kan tentoonstellen,’

Achter deze touwen zijn ballonnen geklemd, die de

antwoordde ze. Zo’n poging tot concentratie vinden

volledige wand dichten. Je ziet dus een sculptuur

we ook in de installatie Breathless.

die voornamelijk bestaat uit naast en boven elkaar
geklemde ballonnen. 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. Deze gezichten
zijn niet te zien van buitenaf. Je kan ze alleen maar
scherp zien als je aan de ingang staat van beide gangen.
Als je naderbij komt, worden de gezichten waziger

www.alexdementieva.org
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en als je er voor staat beginnen ze te ‘morphen’ in
hoofden van robotten. Een camera boven je registreert

Deze installatie bestaat uit drie cilindervormige,

je bewegingen en stuurt zo het ‘morphen’ van de

verticale cellen waarin je plaats kan nemen. Op de

gezichten in de ballonnen. Het is alsof we ons op een

ribben van de cellen zijn honderden LED-lampjes

geheime broedplek bevinden, die ons doet denken

aangebracht.Twee van de cellen zijn verbonden met het

aan films waarin mensen gekloond worden.

internet. Boven de cel verschijnt een woord waarvan
de frequentie wordt opgezocht in de nieuwsstromen

Van buitenaf lijken de bewegingen en bezigheden

van drie nieuwsnetten (CNN, BBC en Fox). Hoe vaker

van de mensen in de installatie op een geheimzinnig

een woord wordt gebruikt, hoe meer lampen er gaan

tafereel. ‘Het is niet erotisch, maar toch vreemd,’ vertelt

branden, beginnend van de vloer en opstijgend, zodat

Dementieva.

je door licht omringd wordt. De lampjes reageren ook
op je ademhaling, via een ventilatortje dat eruit ziet als

Door de gangen lopend, hoor je verschillende hoge

een microfoon.

geluidjes die uit verborgen luidsprekertjes komen.
Ze zijn afkomstig van de gefilmde ‘talking heads’ en

De derde cel reageert vandaag enkel op je ademhaling,

bevatten 69 talen. Ik vroeg Dementieva wat het

maar Dementieva wil haar ook laten reageren

verband was tussen de geluidjes en de beelden. ‘Ik hou

op het lawaai, de temperatuur, de luchtvervuiling,

van de film The Matrix en van wat Boris Groys over die

lichtschommelingen en tal van andere factoren die ons

film heeft geschreven,’ antwoordt ze. ‘De waarneming

leven op een onzichtbare manier bepalen.

van de werkelijkheid zoals die geacht wordt te zijn,
vergt een juiste ‘pitch’. Als de pitch onzuiver wordt, ga
je spoken zien.’

‘Breathless’ (2012)

Ann Veronica Janssens: De vertraagde blik
Geen plastisch kunstwerk heeft mijn manier van kijken
zo beïnvloed als het werk van Ann Veronica Janssens
(1956). Zonder haar werk en dat van Proust (de fonkelende zeegezichtjes op de boekenkast met glazen
deurtjes in zijn hotelkamer in Balbec, waarbij elk deurtje een apart zeegezicht vormt en een zeilbootje soms
van het ene zeegezicht naar het andere vaart) had ik
nooit gezien wat ik vandaag zie. En hoe meer ik kijk,
voel, luister, proef en tast, hoe meer ik besef dat elk
moment uniek is.

www.hanstheys.be/artists/ann_veronica_janssens/
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‘Aquarium’ (1992-2007)

Het werk dat ons misschien het meest vertelt over
Janssens’ manier van kijken, is Aquarium (1992), dat ze
in 2003, tegenover mij, haar lievelingswerk noemde.
Het gaat om een recipiënt, vaak rechthoekig, gevuld
met een oplossing van water en methanol (of een andere stof in landen zoals Duitsland waar methanol niet
vervoerd mag worden), waarin een deciliter siliconenolie wordt gegoten die zich traag samentrekt tot een
bol. Deze bol blijft, door temperatuurschommelingen,
trillingen en het verdampen van de alcohol, bijna onmerkbaar in beweging. De bol werkt als een lens, die
de omgeving ondersteboven weerspiegelt. Toen ik
vroeg waarom dit werk zo belangrijk voor haar was,
antwoordde ze dat het werk voor haar toonde hoe
één beeld van de werkelijkheid heel traag kan overgaan in een volgend beeld, als een heel trage, maar
vloeiende diavoorstelling.
Ongetwijfeld leren jonge kinderen hoe ze in de chaos
van hun waarnemingen gestalten kunnen herkennen
die vervolgens, op voorstel van de volwassenen, een
bepaalde naam krijgen. Bij sommige kinderen moet
het vermogen de omliggende chaos te temmen en te
ordenen echter zwakker zijn dan bij anderen. Dit blijkt
bijvoorbeeld uit een relaas over zijn kindertijd van de
cineast Ingmar Bergman: ‘Ik was heel vredig, maar het
leven rond mij, het duister, de leegte van het huis en
het zonlicht konden een soort magie in zich hebben
die alles heel onzeker maakte. Ik wist niet of ik dingen
droomde of dat ze echt bestonden.’

Ik vermoed dat Janssens’ visuele ervaring van de werkelijkheid minder vanzelfsprekend, minder vloeiend is
dan de onze. Enkele jaren geleden vond ik in de autobiografie van Oliver Sacks misschien een soort van
bevestiging voor dit vermoeden, toen ik las dat hij, zijn
broer en zijn moeder leden aan migraine, zoals Ann
Veronica Janssens. Sacks zelf zag soms heel vreemde
dingen, maar hij sprak erover met zijn moeder, die hem
geruststelde door te vertellen dat ze soms soortgelijke
waarnemingen deed. ‘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 een 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 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, dat ze geen kwaad konden
en maar een paar minuten duurden.’
Het boeiende, op sculpturaal vlak, is dat Janssens’
sculpturale voorstellen het vermogen hebben ons in
een bevreemdende, stroperige tijd te trekken, waardoor de uniciteit van elk moment voelbaar wordt.
Het heden lijkt zich op te rekken en meer absoluut
te worden. Het is als dromen, maar dan op een manier die de dingen meer werkelijk lijkt te maken. Het
licht wordt tastbaar en de materie lost op. Maar dit
oplossen heeft iets fysieks, iets aanwezigs, sensueels en
warms. Tegelijk zijn haar sculpturale voorstellen altijd
grappig. Nooit zijn ze opdringerig of dwingen ze ons
iets te denken. Het zijn open voorstellen, die ons uitnodigen de werkelijkheid op een andere manier te ervaren, doellozer, misschien, off focus, bijna altijd, maar
zonder ooit hun trefzekerheid te verliezen.

gerlach en koop: Reizen zonder doel
gerlach en koop omschrijven zichzelf als ‘een collectief

het Kröller-Müller, een befaamd museum in Neder-

van twee personen die de gewoonte hebben opge-

land, deden ze dit met de titelkaartjes van de werken

geven hun eigennaam met een kapitaal te laten be-

zelf, die uiteindelijk louter bestonden uit deze twee

ginnen. Ze werken met verschillende media en met

kaartjes.

verschillende materialen waarvan ze altijd maar weinig
gebruiken. Werk moet moeiteloos zijn,’ beweren ze.

Als bijdrage aan dit boek stelden de kunstenaars een
rechtopstaande, door middel van een onzichtbare

Ooit vertelden ze mij dat ze, in een poging doelloos

ijzerdraad verstevigde veter voor. Ik heb deze veter

door een stad te wandelen, op zoek gingen naar af-

in 2011 in Lokaal01 in Breda tentoongesteld als ant-

gescheurde affiches waarvan de met plakband vast-

woord op een Cadere-stok van Audrey Cottin en een

gehechte hoekjes waren blijven zitten. Die hoekjes

biljartkeu met fietsbel (K=M) van Guy Rombouts.

verzamelden ze. Later kwam hieruit een mooi werk
voort dat ik in het S.M.A.K. tentoonstelde: een affiche die met plakband werd opgehangen, losgescheurd
aan de hoekjes (waarbij de vastgekleefde hoekjes op
de muur bleven kleven), opnieuw werd opgehangen,
opnieuw losgescheurd aan de hoeken enzovoort, een
vier- of vijftal keer.
65

Hun pogingen doelloos rond te lopen doen denken
aan Kant, die in de kunst een verzameling voorwerpen
zag die we met plezier konden aanschouwen zonder
dat we er belang bij hadden. Naast deze illustere geestesgenoot van gerlach en koop kan ik nog iemand noemen, namelijk Jorge Luis Borges, die ergens schrijft dat
een van zijn belangrijkste ervaringen (het fundamen-

Een veter in perplexe toestand, zo lijkt het mij, wordt
onbruikbaar. In kantiaanse termen kan hij door zijn
onbruikbaarheid een belangeloos welbehagen bij ons
oproepen. Niettegenstaande zijn geringe omvang,
krijgt hij ook iets martiaals, als de geboorte van een
speer, als een veter die droomt dat hij de wandelstok
van Felix the Cat of de paraplu van Kant is, als een
voorwerp dat alles kan zijn wat het maar wenst, als het
maar genoeg wilskracht opbrengt. Vanuit het gezichtspunt van de kunstenaars geldt hetzelfde, denk ik: door
het tonen van dit bijna niets, trachten ze zich staande
te houden, alsof ze elkaars ruggengraat zijn, of elkaars
zachtheid en soepelheid overnemen om vrij te kunnen handelen tijdens een zo doelloos mogelijke reis.

tele besef van de eeuwigheid van alle dingen: dat er
geen tijd bestaat als een opeenvolging van momenten),
plaatsvond tijdens een avond waarop hij het wandelen
‘op goed geluk’ in praktijk bracht: ‘Ik wilde geen doel
aan die wandeling verbinden; ik hield mijn horizon zo
open mogelijk om de verwachting niet te vermoeien
met het dwangmatige vooruitzicht op iets specifieks’.
Een van de bekendste werken van gerlach en koop
is slijten. Dit werk bestaat erin dat ze elk bijvoorbeeld
een identieke prentbriefkaart in een achterzak stoppen en er dan een paar weken of maanden mee
rondlopen. Uiteindelijk zien de kaarten er anders uit.
Ze zijn anders versleten. Voor een tentoonstelling in

Boven:
‘(at last) under the influence of that strange perplexity
of inert irresolution’ (2010)
Donkerbruine schoenveter, metaaldraad, 61,5 cm
Foto: Mikko Kuorinki
Onder:
‘slijten (kröller-müller)’ (2008)
gedurende zeven weken in de achterzak gedragen titelkaartjes van het Kröller-Müller Museum, 103 x 144 mm

Guy Mees: Vederlicht
Deze sculptuur en enkele verwante snippers van Guy

de transfiguratie van een geschilderde plint van Guy

Mees (1935) behoren tot het allermooiste dat ik ooit

Mees door Paul Hendrikse. Net voor de plint in het

heb gezien. Vederlicht, sensueel, grappig, delicaat, pre-

Leuvense Stuk werd vernietigd, werd ze fotografisch

cies en krachtig.

gereproduceerd door Hendrikse, die haar nu als opgerolde sculptuur presenteert.

In elk dorp, elke streek en elk land beelden de mensen
zich in dat ze heel bijzondere kunstenaars in hun midden hebben. Ook mij bevangt soms zulke gedachte.
Ik geloof dan dat er in Sint-Jans-Molenbeek meer
voortreffelijke kunstenaars wonen dan in heel Frankrijk. Toen ik, wars van het achterlijke geloof in de mogelijkheid van een nationale identiteit, Bart De Baere
(de directeur van het M HKA) hier eens van trachtte
te overtuigen, al was het maar om mijn waanbeelden
eens te horen tegenspreken, verzonk hij in een diep,
weigerachtig zwijgen dat hij, om mij ter wille te zijn, na
enige minuten doorbrak met de toegevende woorden
dat het misschien mogelijk was dat onze kunstenaars
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heel sterk waren in iets dat hij zou omschrijven als
‘de immanentie van het bijna-niets’. Als we de term
‘immanentie’ vervangen door een minder afschrikwekkend woord, dan kunnen we misschien spreken
van ‘de zwaarte van het bijna-niets’. En meteen denken we dan aan het werk van Raoul De Keyser, Marcel Broodthaers, Bernd Lohaus, Koen Theys, David
Claerbout, Dirk Braeckman, Peter Buggenhout,Tamara
Van San, Rein Dufait, Kasper Bosmans, Philip Janssens,
Pol Matthé, Freek Wambacq, gerlach en koop, Guy
Rombouts, Lionel Estève, Ann Veronica Janssens of
Joëlle Tuerlinckx. Maar de meester van het bijna-niets
is Guy Mees.
Zoals Borges heeft opgemerkt, scheppen sommige
kunstenaars hun eigen voorlopers. Zo schijnt het mij
toe dat het oeuvre van sommige kunstenaars die opgang maakten tijdens de jaren negentig een grotere
ontvankelijkheid heeft gecreëerd voor het werk van
voorgangers als René Heyvaert, Philippe Van Snick, Jef
Geys en Guy Mees. Langzamerhand wordt hun werk
opnieuw ontdekt en gebeuren er mooie dingen, zoals

‘Verloren ruimte’ (1991)
Collectie M HKA

Rein Dufait: In bescherming genomen

www.hanstheys.be/artists/rein_dufait
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Een van de eerste werken van Dufait (1990) die ik
leerde kennen was een tafeltennisbatje dat verschillende keren was doorboord met een klopboor. De
gaten hadden ongeveer de doorsnede van een pingpongballetje, zodat het werk meteen sprak van een
fraaie sculpturale omkering (de bat kan geen balletje
meer tegenhouden of, omgekeerd, het balletje heeft

vroeg naar het resultaat, vertelde hij dat het aanvankelijk heel mooi was geweest. Hij had vijf keer in de
sculptuur gekapt met een bijl en de verf was prachtig
naar buiten gegutst. ‘Wat is er dan misgelopen?’ vroeg
ik. ‘Ik kon niet stoppen met kappen,’ lachte hij.

een gat geslagen), die het voorwerp beroofde van zijn
functie. Een minder begaafd kunstenaar zou zo’n ingreep hebben opgevat als een gimmick, en slechts één
opening hebben gemaakt, vermoedelijk in het midden
van de bat. Dufait niet. Hij maakte meerdere gaten,
die er een echte sculptuur van maakten, een nutteloos voorwerp dat gedachten, beelden, gevoelens of
verhalen oproept. Door de bat rechtop te plaatsen,
rustend op het uiteinde van het handvat, ontstond het
silhouet van een abstract boompje. Een appelboom,
getekend door een kind! Een paddenstoel met witte
stippen! Maar dan ging het fineer op de snede van de
bat aan één zijde opkrullen. En dan noemde Dufait het
werkje Wonogirl. Ineens zien we een door Warhol opgeroepen Marilyn Monroe of Jaqueline Kennedy opduiken… Wonderlijk hoe ditzelfde voorwerp zoveel
verschillende gedaanten tegelijk aanneemt en zoveel
verhalen tegelijk oproept… Wonderlijk voor een van
de eerste werken die een kunstenaar heeft gemaakt.

taat van een reeks sculpturale handelingen, getuigen
ze ook van hun ontstaansgeschiedenis en vertellen
ze ons iets over beeldhouwen. Een mooi voorbeeld
hiervan is de sculptuur Wespermes, die voor het eerst
werd tentoongesteld in de groepstentoonstelling Over
de lach (Lokaal01, Breda, 2011). Het gaat om afgietsels
van rubberen handschoenen, die in vloeibare vorm
werden gestapeld, als handen die een torentje vormen.
Sculpturen ontstaan door materie weg te nemen van
een volume of toe te voegen aan een kern. Dat zag
je in deze stapeling van handen, die als holle vormen
over elkaars bolle buitenzijde gevleid waren. Nadien
werd de sculptuur echter ‘bewerkt’, door haar een tijd
onbeheerd achter te laten in het atelier, te verplaatsen,
om te zien vallen, te gebruiken als tegengewicht, te
redden, weg te trappen, te strelen, weg te gooien en
opnieuw te redden. Na afloop van deze secure mishandeling waren vrijwel alle vingers afgebroken, zodat
je de handen niet meer als dusdanig herkent, maar de
sculptuur (op een sculpturale, ‘negatieve’ manier) nog
meer spreekt over de handen van beeldhouwers en
het ontstaan van beeldhouwwerken.

Het werk van Dufait ontstaat in zijn atelier, bijna ondanks hemzelf, als een vrijwel autonoom voortwoekeren van de materialen en gereedschappen die een
beeldhouwer rond zich verzamelt. Op tal van voorwerpen en materialen herkennen we de kapsporen
van een bijl, schijnbaar doelloos aangebracht, maar
soms leidend tot de meest verrassende texturen. Op
een dag bewonderde ik in zijn atelier een prachtige
gipsen stalactiet, met wondermooie druipkringen. Dufait vertelde dat in de stalactiet volle verfpotten verborgen zaten en dat hij van plan was met een boor
gaten in het gips en de potten te boren, zodat de kleur
naar buiten zou druipen. Toen ik hem vorige week

Doordat de sculpturen van Dufait ontstaan als resul-

‘Beweging’, aldus Rodin, ‘is de overgang van één houding in een andere.’ En dit is precies wat we bij Dufait
kunnen zien. Omdat hij niet de behoefte heeft dingen
af te werken of naar een eindpunt te duwen, kantelen
ze zachtjes in een andere houding of toestand, waar hij
ze soms aantreft en in bescherming neemt.

‘lot’ (2011)
Krijt en polyurethaanlijm

Filip Denis: Tapdansend met een plumeau
Geen zwieriger schilder dan Filip Denis (1948) die
zichzelf omschreef als Belgisch schilder en vertelde
dat hij, vastgelopen tijdens het schilderen, een beetje
ging tapdansen, denkend aan zijn moeder die zong en
danste als ze met de plumeau rond ging.
Denis was ook een groot liefbebber van muziek (The
Rolling Stones, Bob Dylan) en een groot lezer, die mij
in contact heeft gebracht met het werk van menig
schrijver. (Léautaud!)
Afijn, het schilderijtje hiernaast zegt alles. De manier
waarop het wit tegelijk wordt gebruikt als achtergrond
op het gedeeltelijk onbeschilderde doek, als beeld
voor de veters en bijna als materie voor de plastic
zool van het basketschoentje! De manier waarop het
rood gebruikt wordt om zowel het linnen aan te geven als de schaduw rond de schoen! Veel minimaler en
tegelijk sensueler kan het niet.
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Een lieve man, een echte schilder, een maker van bezielde schilderijen.

‘Basket’ (2007)
Acryl op doek, ca. 20 x 15 cm

Viviane Klagsbrun: Uit de haak getrokken
De schilderijen van Viviane Klagsbrun zullen je aantrek-

zijn. Toch is tederheid het overheersende gevoel. We

ken of afstoten, maar ze zullen je niet onverschillig la-

worden machteloze toeschouwers, die door onze po-

ten. Viviane Klagsbrun stapt rechtdoor. Ik ken niet veel

sitie betrokken worden bij het gebeuren.

kunstenaars die de regels van het kunstenaarsfatsoen
zo aan hun laars durven lappen.

De laatste jaren maakt ze ook zelf foto’s of vraagt ze
vrienden haar foto’s te bezorgen. Zo zijn we in bij-

Vroeger troffen de schilderijen van Viviane Klagsbrun

gaand schilderij getuige van een waar gebeurde scène

ons door hun uit de haak getrokken vorm, de slordige

in het zuiden van Italië, waar twee kunstenaars elkaar

inkleuring van de houtskooltekeningen, de wilde, ver-

door bemiddeling van een ezel (die de verlovingsring

dwaalde verfvlekken en het combineren van doorzich-

draagt) ten huwelijk vragen. ‘Ik krijg graag foto’s, om-

tige, fluorescerende verflagen met dik aangebrachte

dat ze dingen bevatten die niet uitsluitend uit mezelf

lagen; maar ook door de uitgebeelde, soms half uit-

voortkomen,’ vertelt Klagsbrun.

gewiste of ondanks alle kleurengeweld overlevende

www.hanstheys.be/artists/viviane_klagsbrun
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taferelen: wachtende vrouwen, poserende dames met

Door een reeks oudere schilderijen, weet ik echter

een schoothond op de arm, twee dames die om een

dat de ezel haar ook terugvoert naar een gelukkige

revolver vechten, vrouwen die in een auto gesleurd

jeugd aan het eind van de voorspoedige jaren vijftig,

worden, mannen die hun vrouw verstrooid aanraken,

toen ze aan zee met haar ouders gefascineerd was

geliefden die naar elkaar kijken, enzovoort. De wereld

door de ezeltjes. Die emotionele en psychologische

was uiteengevallen in niet meer aan elkaar te naaien

componenten, die door je hoofd spelen tijdens het

fragmenten. Tederheid en gewelddadigheid wisselden

schilderen, blijven belangrijk voor mij. Ik wil hier ook

elkaar af. Ze leken aan elkaar gebonden als de buiken

niet in de eerste plaats een ruimte evoceren, maar

van het beest met twee ruggen.

vrienden portretteren. Het is wel zo dat hun gezichten
een beetje oplossen en dat de ezel naar voren komt,

Tegenwoordig vertrekt Klagsbrun niet meer van

maar daar heb ik geen programmatische bedoelingen

houtskooltekeningen die ze schijnbaar slordig invult en

mee. Dat ligt niet vooraf vast. De connotaties en de

gaat ze meer te werk als een impressioniste.

schilderkunstige beslissingen komen geleidelijk, tijdens
het schilderen.’

Als basis voor haar schilderijen gebruikte Viviane Klagsbrun vroeger filmstills of foto’s die ze vond in sportbladen, damestijdschriften en fotoromans. Fotoromans
en sommige sporttijdschriften bevatten veel foto’s die
vanuit ongebruikelijke gezichtspunten gemaakt worden, zodat de toeschouwer schijnbaar zelf naast de
worstelaars of de worstelende geliefden op de knieën
gaat. De personages worden bekeken vanuit ongewone gezichtspunten. Ze zijn aan het vechten, ze wachten of ze raken elkaar onwennig aan. Het lijkt alsof ze
bevroren raakten in het midden van hun liefdesleven,
in het midden van hun leven. Sommige taferelen zijn
gewelddadig. Het lijkt alsof ze woedend geschilderd

Zonder titel (2011)
Olie op doek, 130 x 120 cm

Angel Vergara: In de tijd van het beeld
Angel Vergara (1958) deed zijn eerste performance
als ‘Straatman’ in 1988, in Venetië, voor het Belgisch paviljoen, waarin Guillaume Bijl een Belgische ‘fermette’
had laten optrekken. Vergara zat in een tent en tekende wat hij rondom zich hoorde gebeuren. Later
ging hij onder een wit doek zitten om te tekenen. Hij
maakte ook grote schilderijen die gebaseerd waren op
deze schetsen, waarin hij tegelijk verslag uitbracht van
de financiële of politieke wereld. Soms tekende hij, als
Straatman, niet onder het doek, maar kwam zijn arm
tevoorschijn en tekende hij in de lucht.
In 2005 hield hij de performance La joyeuse entrée de
Straatman à Bruxelles, waarbij hij met een stoet brandweerwagens van het Brusselse Noordstation (de financiële wijk) naar het Zuidstation rijdt (de volkse wijk
met de vele inwijkelingen). Hijzelf staat bovenop de
eerste en grootste brandweerwagen, onder zijn wit
doek.

van de performance geprojecteerd wordt op een
doek dat gedeeltelijk is beschilderd. De eigenlijke film
werd zodanig getransformeerd dat er enkel zwarte
lijnen overblijven, die over het doek dansen.
De klankband bestaat uit de eigenlijke geluiden van
de performance, maar ook uit een aflevering van het
Franse radioprogramma Peinture Fraîche, die handelde
over het vreemde samengaan van het onafhankelijk
worden van de negentiende-eeuwse kunstenaar met
het ontstaan van het beeld van de kunstenaar (bijvoorbeeld Ensor) als onaangepaste nar.
Ik vind dit een prachtige installatie, gebaseerd op een
prachtige performance, waarin alle thema’s en technieken van Vergara samenkomen in een wonderlijk,
poëtisch, maar tegelijk politiek geladen beeld.

www. angelvergarasantiago.com
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Tegelijk werden er pamfletten uitgedeeld waarop een
zin voorkwam die de toenmalige Brusselse, Franstalige
minister van cultuur had uitgesproken en waarin ze
wenste dat iedereen de kunstenaar zou worden van
zijn eigen leven. ‘Een mooi plan,’ lacht Vergara, ‘als ze
eerst behoorlijk werk, behoorlijke woningen en misschien een beetje onderwijs krijgen.’
In 2006 nam hij deel aan La Ricarda, een gezamenlijk
filmproject dat werd opgezet door Michel François. In
deze film zien we voor het eerst de arm van Straatman, die een onderwerp naschildert op een glasplaatje dat tussen de schilder en het onderwerp staat. De
schilder noemt dit ‘in de tijd van het beeld schilderen’.
‘Ik wilde dit al lang doen,’ vertelde hij mij, maar ik vond
het zo achterlijk dat ik het niet durfde, tot ik voor La
Ricarda als Straatman achter de camera ging staan en
mijn eigen schilderende hand filmde.’
Deze techniek keert terug in de installatie die gebaseerd is op de Joyeuse entrée, waarbij de filmopname

‘La joyeuse entrée de Straatman à Bruxelles’ (2005)
Installatie Stella Lohaus Gallery, Antwerpen

Bernd Lohaus: Besliste incisies
Bernd Lohaus werd in 1940 geboren in Düsseldorf,

(het heeft geen einde) dat een doorzakkend vierkant

waar hij na een klassieke opleiding tot beeldhouwer

vormt waarvan de hoeken verstelbaar zijn omdat het

gaat studeren aan de academie, in de klas van Joseph

touw daar door zichzelf loopt zodat er verschuifbare

Beuys. Zijn eerste tentoonstelling vindt plaats in Ma-

lussen ontstaan. Ooit zat ik naast Bernd op een bank

drid in 1965 en heet El Nascimiento del Huevo (De

in een park en vatte hij in één zin het verschil samen

geboorte van het ei). Er is een stoel te zien waarvan

tussen zijn werk en dat van Carl Andre. Het was een

de poten rusten op vier verse eieren. Er vinden ook

krachtige, helder beeld. Nadien konden we ons geen

happenings plaats. Er worden eieren gegeten en stuk

van beiden herinneren wat hij had gezegd. Maar ik

gegooid op papier dat aan de muur hangt. Een van

denk dat hij heeft gezegd: ‘Andre maakt vierkanten, ik

de happenings bestaat erin het alfabet in vier verschil-

maak dingen die graag een vierkant willen zijn.’

lende talen gelijktijdig te laten opzeggen, waarbij de
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letter die overeenstemt met de eerste letter van de

Het werk van Lohaus kan je zien als een reeks van

gebruikte taal, vervangen wordt door de naam van

besliste incisies, die een eind maken aan een tijd van

die taal (a, b, c, Deutsch, etc.), waardoor de aanvanke-

kijken en overwegen. De aflopende wekker kerft de

lijke simultaneïteit contrapuntisch wordt. Een andere

lucht als een beitel. Tegelijk blijven deze incisies huive-

interventie bestaat in het laten aflopen van een wek-

ren aan de oppervlakte. Lohaus werkt met heel hard

ker. Twee jaar later toont Lohaus in de Brusselse New

hout, dat zich niet makkelijk leent tot bewerking. Zijn

Smith Gallery werken met touw en ‘coudrages’: papier

inscripties zijn minimaal. Soms wordt het hout enkel

of stof bewerkt met naald en draad.

beroerd met krijt.

Nu, meer dan veertig jaar later, maakt Lohaus nog

Door het ondiepe van de inscripties, verkrijgt het

steeds sculpturen die kenmerken van deze eerste in-

werk van Lohaus iets architecturaals. De sculptuur

terventies in zich dragen. Zijn werk is zeer verschei-

wordt een voorwerp met een fascinerende huid, die

den, maar tegelijk heel consequent. Of het nu gaat

er van dichtbij uitziet als een landschap. De bronzen

om bronzen of houten sculpturen, met bijenwas inge-

sculpturen zijn architecturale modellen voor reusach-

streken kratjes of dozen, naaiwerk, getypt werk, pot-

tige stapelingen: altaren, kapellen, hunebedden.

loodtekeningen, aquarellen of touwsculpturen, telkens
weer getuigt zijn werk van een gebalde en nederige

Tegelijk liggen de grote, zware balken als littekens op

benadering, die uitmondt in een krachtige ruimtelijke

de huid van de aarde.

en poëtische zegging. Hoe langer je naar dit werk kijkt,
hoe meer het ontroert. Het is compromisloos, teder

U kan deze sculpturen zien als peinzende drenkelin-

en eerlijk.

gen, op de bodem geschommeld zoals in het gedicht
van Rimbaud. U kan er een verwantschap in zien met

Lohaus studeerde onder meer af met twee balkjes,

de coudrages uit 1967: gedichten van iemand die er-

waarvan het ene het resultaat was van een poging

van houdt een oppervlak voorzichtig te beroeren. U

het andere na te maken. Dit thema keert vaak terug

kan ze beschouwen als architecturale voorstellen. Of

in zijn werk, wanneer vormen de indruk geven te wil-

u kan ernaar kijken zoals u wil.

len lijken op een ‘serieuze’ vorm, bijvoorbeeld een
vierkant of een driehoek. Het aan de linkermuur hangende werk bestaat uit één, in zichzelf geslagen touw

‘Große Kordel’ (1968)
Foto: Wouter Van Vooren

Tamara Van San: Zwervende fanfares
Een van mijn lievelingswerken van Tamara Van San
(1982) is The Wandering Tuba Method, gemaakt voor
Netwerk in Aalst en de Kunst-NU ruimte in het S.M.A.K.
Van San maakt prachtig werk, waarin de schoonheid
uit haar hol gelokt wordt en verstrikt raakt in een
gracieuze struikeling. 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. The Wandering Tuba Method was
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, lieten vreemd geknoopte, felroze
strengen tintelend glanzen en, met ogenschijnlijk
oplossende contouren, een roze gloed verspreiden.

www.tamaravansan.com
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Op het eerste gezicht lijkt The Wandering Tuba Method
op een hangende sculptuur die Tamara Van San in
2006 maakte voor een grote vide. Elk onderdeel van
deze sculptuur ontstond door aan elkaar genaaide en
over een betonijzer getrokken nylon hoezen te vullen
met polyurethaanschuim. Tijdens het maken van de
sculptuur Black Rumba in 2009 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 vormen die
zo ontstaan zijn veel vrijer, minder voorspelbaar, meer
bultig en getorst. Omdat de betonijzers langer zijn
en aan de uiteinden onbedekt blijven en omgeplooid
worden, kunnen de verschillende elementen ook
makkelijk in elkaar gehaakt worden om lange strengen
te vormen. Deze vrijere vorm verrijkt de inhoud van de
sculptuur. Ze wordt sensueler. Ze gaat sneller zwerven.
Ze krijgt bijna vanzelf de befaamde 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 maakten

maximaal gebruik van deze nieuwe vormelijke
mogelijkheden. De sculpturen hingen niet meer als
trossen aan het plafond of aan een paal, maar waren
op een vijftal punten verbonden met in de muur
bevestigde oogschroeven waarin op een losse manier
een omgebogen stuk betonijzer gehaakt werd. In het
midden van de ruimte haakten 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
in vier of vijf bewegingen gedemonteerd worden.
Door het onregelmatige zwellen van het schuim
wordt het nylon 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.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 nylon wordt pure
kleurervaring.
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.

‘The Wandering Tuba Method’ (2010)
Betonijzers, nylon, polyurethaan, ca. 15 meter lang
Foto: Dirk Pauwels

Peter Rogiers: Een naar boven geperste stam

www. nl.wikipedia.org/wiki/Peter_Rogiers
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Als bijdrage voor dit boek stelde Peter Rogiers een
werk voor dat hij pas had gemaakt, speciaal voor een
hoge ruimte. Het gaat om een aluminium sculptuur
die lijkt op een palmboom. Ik heb nog nooit met Peter
Rogiers samengewerkt, zodat ik zijn werk alleen maar
‘van buitenaf ’ ken, maar ik heb zijn werk altijd boeiend
gevonden, vooral de gekleurde, asymmetrisch zwevende objecten op pootjes.

in kleine stukken te scheuren. Dat levert fantastisch
gevormde, gekreukte elementen op, die ideaal zijn
voor de stam.’

Peter Rogiers: ‘Het werk ontstond voor een galerie in
Duitsland die een ruimte heeft die negen meter hoog
is. Dat is uitzonderlijk. Meestal ben je als beeldhouwer
beperkt tot een soort van herenhuishoogte. Het was
een unieke kans om iets te maken dat heel verticaal
was. Ik had wel al enkele palmbomen gemaakt, van
polyester en van brons, maar die waren niet zo hoog.
Deze boom is gemaakt van aluminium. Het materiaal vangt veel licht, het werk blijft er erg luchtig door
en het gaat zich autonoom gedragen. Een beetje zoals
een lichtvlek in een bos in een schilderij van de school
van Barbizon, een plek waarvan je denkt: dáár wil ik
staan. De palmboom zelf heeft geen betekenis. Het is
geen symbool. Het is een sculptuur an sich. Het is niet
narratief, het is een vormenspel. Ik kijk ook nooit naar
een echte palmboom: blijkbaar slaag ik erin een vorm
te maken die herkend wordt, maar tegelijk ontsnapt
aan een realistische weergave. Een palmboom heeft natuurlijk wel iets exotisch, maar dat is niet de bedoeling.
Momenteel ben ik comics aan het tekenen. Binnenkort verschijnt er een. Daarin komt een palmboom voor die fungeert als allesziend verteller. Maar
die palmboom heeft niks te maken met deze sculptuur. Ik wilde heel mijn leven al comics tekenen, maar
ik durfde niet. Ik dacht dat het not done was. Maar
nu ik ouder wordt denk ik: je m’en fous. Binnenkort draag ik misschien een vlinderstrik zoals heuse
striptekenaars.’

En de blaren?
Rogiers: ‘Die heb ik gevouwen met een plooibank en
dan uitgeknipt met een knabbelschaar. Dan heb ik ze
tot composities aan elkaar gelast. Er zijn tien of elf
grote bladeren. Als je goed kijkt zie je nog kleurvlekken: dat waren indicaties voor het plooien, knippen en
lassen. Ik heb niets tegen virtuoos knutselen of mooi
design, maar ik probeer iets te maken dat buiten deze
gebieden valt. Ik hou niet van afgelikte dingen, ik hou
van een handmatige afwerking, die leidt tot een vorm
zoals de stam in deze sculptuur. Het lijkt alsof die als
een grote drol uit de sokkel naar boven geperst wordt,
met een mooie slingerende beweging. Deze sculptuur
heeft nieuwe dingen voor mij mogelijk gemaakt. Ineens zag ik mogelijkheden om ge-airbrushte, tweedimensionale collages te maken, maar daar wil ik nu nog
niks over zeggen. Het plan is nog te pril.’

De stam lijkt wel gemaakt van afvalmateriaal.
Rogiers: ‘Dat klopt. Ik betrek mijn aluminium bij een
sloopbedrijf, waar ze een machine hebben om metaal

‘Geen Titel (Installation View)’ (2012)
Aluminum met roestvrij staal, bouten en moeren
6,5 x 5 x 5 m
Courtesy Galerie Thomas Schulte

Hoe heb je de stam gemaakt?
Rogiers: ‘Door de flarden met een halfautomaat te lassen aan een hoge buizenconstructie die voorzien was
van cirkels.’

Nick Ervinck : Denken met vormen
Nick Ervinck (1981) denkt met vormen. Er zijn kun-

Leuvense Museum M, lijkt op het radicaal uitgesleten

stenaars die voornamelijk denken met beelden, zoals

skelet van een drie meter hoge rotsblok. De openin-

Magritte, met woorden, zoals Duchamp, met kleuren,

gen in de sculptuur doen door hun mergpijp-achtige

zoals Bernard Frise, met composities, zoals Mondri-

randen denken aan het skelet van een fabeldier. Geen

aan, met texturen, zoals Walter Swennen en kunste-

betekenis wens ik zo toe te voegen aan deze prach-

naars die voornamelijk denken met vormen, zoals

tige sculptuur: ik probeer alleen maar de vorm ervan

Hans Arp en Henry Moore. Het bijzondere aan het

te beschrijven. De openingen hebben de vorm van de

werk van Ervinck is dat hij op twee manieren denkt

‘pommes de terre’ van Le Corbusier: golvend gedeuk-

met vormen, vanuit twee uitgangspunten. Aan de ene

te ovale vormen. We zien hier een prachtig voorbeeld

kant beheerst hij het creëren van 3D-beelden met

van de manier waarop een gelijktijdig vooruitgang

computers, aan de andere kant voert hij sommige al-

boeken op het vlak van 3D-tekenen én van het tradi-

dus bekomen vormen uit in het echt, met multiplex,

tionele beeldhouwen kan leiden tot nieuwe vormen.

polyurethaanschuim, polyester, plamuur, lakverf en tal
van andere materialen. Een van zijn meest bijzondere
sculpturen tot nu toe, die tot stand kwam als bijdrage
aan een tentoonstelling in Museum M in Leuven, is
een resultaat van deze dubbele werkwijze. Eerst werd
de sculptuur getekend in een 3D-programma, na-

www.nickervinck.com
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dien 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 dat van Moore,
maar uit een intense omgang met nieuwe technieken. De overeenkomsten tussen het werk van beide
kunstenaars vloeien 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 vorm. Het
meest ontroerende is allicht 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.
NIEBLOY, de sculptuur die tot stand kwam als bijdrage
aan de groepstentoonstelling Parallellepipeda in het

‘NIEBLOY’ (2009)
Polyester, 325 x 350 x 230 cm
Foto: Pieter Hybrechts
Courtesy van de kunstenaar

Bart Lodewijks: Weerloos
Bart Lodewijks (1972) begeeft zich per fiets naar een

Lodewijks: ‘Het is een Gents citeetje waar ik mijn

bepaalde bestemming en maakt daar, met behulp van

ogen niet van kan afhouden omdat het smalle huis de

wit krijt en een laddertje, lineaire, technisch aandoen-

schouw van de centrale in zijn greep houdt. Vanuit de

de tekeningen op een gevel. De tekeningen zijn geba-

Dampoortstraat staat de toren naast het huis, maar

seerd op architecturale of urbanistische elementen uit

als je het citeetje in loopt dan verdwijnt de toren uit

de omgeving, bijvoorbeeld de aanwezigheid van een

het zicht achter het kleine huis, alsof een reus zich ver-

rangeerstation. Lodewijks staat met de rug naar het

stopt achter een dwerg. Mijn zestien meter lange lad-

publiek. Weerloos. Voorbijgangers of bewoners spre-

der is in het citeetje verdwenen. Gestolen? Misschien

ken hem aan. Soms vragen ze hem niet op hun gevel

heeft de bewoonster hem in veiligheid gebracht om

te tekenen, soms nodigen ze hem juist uit. Soms vragen

te voorkomen dat hij gestolen zou worden. De ladder

ze hem of hij ook binnen een tekening wil maken. Dat

past namelijk precies in het smalle huis. De laatste keer

doet hij dan, met houtskool. Het maken van de teke-

dat ik haar zag, vroeg ze of ik stil wilde zijn vanwege

ningen kan dagenlang of wekenlang doorgaan, waarbij

een uit het nest gevallen vogel. Met een pincet voedt

de tekening gevel na gevel verovert. Zodra het begint

ze het beest en het geschuif met de aluminium ladder

te regenen, beginnen de tekeningen te vervagen.

tegen de gevel zou de biotoop verstoren. De tekening is dus eigenlijk onaf gebleven uit eerbied voor het

www.bartlodewijks.nl
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Naar aanleiding van de tentoonstelling Pencil Towers,

jonge leven en omdat mijn ladder weg is en ik nou

Stone Fish, Rising Suns, Ghosts, Auras and Other Deli-

eenmaal geen vleugels heb.’

ciously 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 afkomsten en verschillende leeftijden. Een 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.
De vorige pagina toont een recent werk dat de kunstenaar heeft uitgekozen voor dit boek. Ik vroeg hem
iets over de tekening te vertellen.

‘tekening zonder naam / Dampoortstraat, Gent’ (2012)

Tapta: Soepele vormen
Samen met mij grasduinend in de collectie van het
M HKA, vertelde de directeur van deze instelling, Bart
De Baere, mij eens dat hij het vreemd vond dat kunstenaars als Ann Veronica Janssens en Monica Droste
niet met textiel zijn blijven werken. Karel van het Reve
schrijft in zijn prachtige geschiedenis van de Russische
literatuur echter dat artistieke invloed zich ook negatief laat meten, namelijk dat iemand die onder de indruk is van Poesjkins werk, juist zal trachten een andere
vorm te ontwikkelen. Achter Ann Veronica Janssens en
Monica Droste ging een andere dame schuil, van wie
het M HKA één werk bezit. Deze dame heette Tapta
(1926). De titel van dit werk is Formes pour un espace
souple. We voelen hierin al het programma voor het
werk van Ann Veronica Janssens, die een tijdje Taptas
assistente is geweest.
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Ik heb Tapta maar enkele keren ontmoet. Eén keer
met Ann Veronica Janssens, aan de vijvers van Elsene,
waar Tapta net drijvende spiegels te water had gelaten. Eén keer aan het Brusselse WTC, waar een grote,
schijnbaar scharnierende stalen constructie uit het
water verrees, en één keer in Leuven, in 1998, tijdens
de uitreiking van de Blanlin Evrard-prijs aan Ann Veronica Janssens. Tapta en ik waren de enige toehoorders
die niet tot de universiteit behoorden. ‘Jouw studente,’
fluisterde ik haar in het oor. ‘Ik heb haar de hoogste
onderscheiding gegeven,’ fluisterde ze terug, het hoofd
fier opgeheven.
Monica Droste vertelde mij waar Tapta vandaan kwam:
‘Aan het eind van de Tweede Wereldoorlog was er
een opstand in Warschau. De Poolse regering was bij
het uitbreken van de oorlog naar Engeland gevlucht,
maar we hadden ook een communistische regering
in Rusland. Beide kampen hadden in Warschau een
geheim leger. Met veel jongeren van achttien en negentien jaar. Aan het eind van de oorlog kwamen deze
twee geheime legers in opstand tegen de Duitsers.
Tapta en haar man namen deel aan deze opstand. Ze

zijn allebei gevangen genomen door de Duitsers en
afgevoerd naar een kamp, maar gelukkig werden ze
behandeld als officieren. Later zijn ze geëmigreerd en
in Leuven komen wonen. Haar man was heel aardig.’
Toen Ann Veronica Janssens in 1997, op uitnodiging
van Liliane Dewachter, haar eerste mistsculptuur
toonde in het M HKA, vroeg ik tijdens de openingsavond aan enkele kunstenaars wat ze van deze ingreep
dachten. Dit was Tapta’s antwoord: ‘De dingen en de
ruimte leken ontastbaar te worden. Het was als een
suspensie van de kleur wit, alsof we binnenin het wit
zaten, duizenden deeltjes wit. De ruimte was poëtisch
geworden. Ik was ook een beetje bang, toen ik tegen
het einde van de avond nog eens alleen terugkeerde.
Maar ik ben blij dat ik het heb gedaan, want ik heb het
werk beter aangevoeld. Ik kom zeker nog eens terug,
overdag, want dan zal het wel heel verschillend zijn.
Het was een ervaring. Het is een werk dat zich niet
alleen richt tot de geest, maar tot alle zintuigen.’

‘Formes pour un espace souple’ (1974)
Collectie M HKA

Elly Strik: Uit de schaduwen de beelden
Elly Strik (1961) is een imposante vrouw met een

opgraven en een delven. Ze bieden een blik op het

zacht, open karakter, dat zoals bij andere zachtmoe-

dier-zijn van de vrouw, op het noodzakelijke gooche-

dige kunstenaars lijkt samen te gaan met het vermo-

len met maskers, op het pogen te worden wie je bent

gen nachtmerries te bedwingen of te omarmen in hun

of het durven blootgeven van wat je nooit zal worden.

werk.

Tegelijk maken we kennis met de geschiedenis van tekeningen, met het aanvankelijk aanbrengen van een

Het wonderlijk eigenzinnige, consequente oeuvre van

zachtjes kleurend laagje op het papier, het bijna ein-

Elly Strik is zowel heel actueel als een voortzetting

deloos herhalen van dezelfde beweging, als een breien

van een oude traditie van portretten en zelfportret-

met echo’s van een eerste streepje of het volledig

ten. Nergens vind je een meer radicale uiteenrafe-

dichtkrassen van een vlak, met spiegelend grafiet.

ling van het beeld, tot we belanden in een schiftende

www.ellystrik.com
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werkelijkheid waaruit nieuwe beelden te voorschijn

Ik vroeg Elly Strik wat de titel van het werk voor haar

komen. Onvermoeibaar werkt Strik verder aan een

betekende. ‘Ik ben geboeid door het idee van een col-

persoonlijk, intens en dwars oeuvre waarin ze voor

lectief geheugen,’ vertelt ze. ‘Het werk toont een pri-

de spiegel van haar grote tekeningen gaat staan, vaak

vémoment in een publieke ruimte. Daardoor wordt

zelfportretten, die terugmeppen, wijken, neuriën, grijn-

iets dat algemeen en abstract is, of besloten ligt in het

zen of koppig zwijgen. Haar werk doet daarbij denken

geheugen van ons lichaam (individueel, genetisch of

aan het begrip ‘Ich und Du’ van Bernd Lohaus, dat zo-

cultureel bepaald), iets concreets. Maar tegelijk wordt

wel betrekking had op de relatie tussen de kunstenaar

het opnieuw algemeen, door het publieke aspect. Zo

en zijn materiaal of werk, als op de relatie tussen het

komt een kunstwerk tot stand, denk ik. Je laat een

werk en de toeschouwer en tussen de kunstenaar en

privé-beeld functioneren voor een publiek. Je zet het

de anderen.

fysieke geheugen van de toeschouwer aan het werk.
Dit beeld heeft veel te maken met hoe we ons iets

Het boeiende aan dit werk is – onder meer – de ma-

herinneren. Het tracht sluimerende, in ons lichaam be-

nier waarop de textuur van de tekeningen de gela-

sloten, maar vergeten dingen wakker te maken. Het is

denheid ervan versterkt. Sommige partijen van haar

belangrijk dat de blik van de toeschouwer met open

tekeningen lijken op te bollen, te zwellen, naar buiten

benen ontvangen wordt. De titel bezorgt het werk

te barsten. Schaduwen creëren reliëf. Andere partijen,

een soort van schaalvergroting. Omdat je de identiteit

door Strik ‘ruïnes’ genoemd’, lijken te wijken, zodat

van de personages niet herkent, en ze zelfs in elkaar

je de indruk krijgt dat je er een arm in zou kunnen

overvloeien, staat het beeld open voor elke projectie.

steken. Andere, dekkende partijen roepen het beeld

Het gaat om een poging een herinnering naar het nu

op van de platte schilderkunst, die weet dat ruimte in

te brengen: het collectieve geheugen individueel en

een schilderij niet bestaat. In de virtuele ruimte tussen

ervaarbaar te maken, waardoor het op een vernieuw-

deze verschillende picturale niveaus ontdek je telkens

de manier collectief kan worden.’

veranderende sleutelbeelden voor een nauwelijks
onthulde identiteit, als een bruid die slechts sluier na
sluier ontdekt wordt, jarenlang, tot ze aan het eind van
het huwelijk haar laatste geheimen prijsgeeft. Zo tonen deze tekeningen fragmenten van deze geleidelijke
ontsluiering en een gedeeltelijk nieuw toedekken. Een

‘Kollektives Gedächtnis’ (2009)
Lak en olieverf op papier
53,5 x 42 cm
Verzameling MeyVArt /
Hessisches Landesmuseum Darmstadt

Jan Van Imschoot: Iets mysterieus menselijks
In 2009 maakte Jan Van Imschoot (1963) een reeks

en soms niet. ‘Jan Van Eyck deed dat ook,’ vertelt Van

schilderijen die gebaseerd waren op foto’s uit interi-

Imschoot. ‘Je ziet dat heel goed in De Madonna met ka-

eurtijdschriften van de jaren zestig en zeventig, waarin

nunnik Joris van der Paele: soms wordt de achtergrond

de lezer werd geleerd hoe je ‘moderne meubelen’ met

gebruikt om schaduwen weer te geven van voorwer-

‘antiek’ kon combineren. In deze interieurs plaatste Van

pen die door toevoeging van een transparante laag

Imschoot stills uit films van Buñuel. Door de scheve

olieverf lichter lijken. Je zou kunnen zeggen dat het

projecties ontstonden schilderijen binnen het schilde-

schilderij er soms onaf uitziet, zo zuurstofrijk is het, zo

rij, kantelende vlakken die een picturale ruimte cre-

vrij gaat hij om met de ondergrond.’

ëerden. In één beeld hing Deneuves vlecht over een
fauteuil die zich in het interieur bevond. Elders keert,

Enkele gekleurde lijntjes zetten het beeld vast. Als iele

zwevend voor een verwarmingselement, een rode ruit

assen dragen ze het kantelen van de andere vlakken.

terug, schijnbaar refererend aan het motief van een ta-
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pijt in een ander schilderij. Een zwart vlakje waarmee

‘Het schilderij is vrijgemaakt van elke menselijke aan-

hetzelfde schilderij werd afgewerkt, zweefde voor het

wezigheid of anekdote, maar toch blijft het iets mys-

volledige tafereel en verleende er zo een extra pictu-

terieus menselijks behouden,’ vertelt Van Imschoot.

rale diepte aan. Elk schilderij was geschilderd op een

Misschien heeft dit ook iets te maken met het formaat

anders gekleurde, dun geschilderde achtergrond, zodat

(190 x 170 cm), verticaal, zoals voor een portret, maar

bijvoorbeeld de gekleurde strepen van een bedsprei

toch bijna een vierkant.

leken te zweven voor een ijle, groene schemering.
De grote witte eieren doen denken aan namaaksculpDe bedoeling van de schilder was, onder meer, schil-

turen, schijnbaar modern, die als decoratief element

derijen te maken die naar de cinema verwezen, zoals

worden toegevoegd aan een interieur, maar hier, met

er veel films bestaan die naar de schilderkunst ver-

hun te grote zwarte schaduwen, onverwarmd door

wijzen.

de kille lampen, een beeld oproepen van de afwezigheid van menselijke warmte in een nacht die enkel

Uit deze schilderijen is een tweede reeks voortgeko-

draaglijk wordt door het bestaan van dit schilderij.

men, waar de personages langzaam uit verdwenen zijn.
In Living Without a Kiss (2009) komt geen personage
meer voor. We zouden dit schilderij dus kunnen lezen
als een film zonder personage, maar net zoals in de
zwart-wit films van Bergman, waarin het bijna tastbare,
grijze licht zelf een personage wordt, voelen we hier
hoe de gezochte menselijke warmte gevonden wordt
in het schilderen, in het creëren van warme grijzen.
Die grijzen vallen op en krijgen door de luchtige opzet van het doek een bijna menselijke aanwezigheid. Je
ziet dat het doek eerst geprepareerd werd met een
transparante aquarelachtige, grijze saus, die hier en
daar zichtbaar blijft en soms benut wordt in het beeld

‘Living Without a Kiss’ (2009)
Olie op doek, 190 x 170 cm

Robert Devriendt: De dingen en het drama
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 en 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. In 2002 begon hij deze werkjes te groeperen in kleine reeksen.

www.robertdevriendt.be
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Robert Devriendt: ‘Ik heb altijd dingen uit mijn omgeving geschilderd, die ik ensceneer tot een “drama”dat
zich rondom mij zou afspelen. Daardoor krijgen ze iets
dat “de realiteit” overstijgt. 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 dramatisch verhaal, maar het is aan
de toeschouwer om dit verhaal vorm te geven en het
botsen van de beelden te interpreteren.
Het beeld op zich is belangrijk, maar nog belangrijker is wat er zich afspeelt in de gedachten van de toeschouwer. Er zijn vandaag miljoenen virtuele beelden
zomaar binnen ons bereik: krachtige, mooie en zelfs
hyperromantische beelden. Daarom is het belangrijk
na te denken over de werking van opeenvolgende
beelden, over hun contrasten en over de manier
waarop ze op elkaar inwerken. Je kunt onmogelijk alles tonen, je kunt enkel een selectie maken. Ook wat
je niet toont is belangrijk. Ten slotte gaat het over een
poging tot communicatie, in mijn geval in de vorm van
gebroken verhalen. Ik schilder personages en dingen
uit mijn omgeving die ik in een drama ensceneer dat
zich rondom mij zou afspelen. Daardoor krijgen ze iets
dat de ‘gewone realiteit’ overstijgt.

‘Le nouveau rituel’ (2008-2010)
Eén schilderij uit een sequentie van vier
Olie op doek
Courtesy galerie Baronian-Francey

Nick Andrews: La Danse Décadanse
Ik hoorde voor het eerst over Nick Andrews (1972)

kleur, maar toch een druppel wordt. Mijn palet is daar

spreken in 2004, toen de kunstenaar Vaast Colson

bijna pastelachtig, roze met violet en blauw erin. Hier

bewonderend over hem sprak als een schilder die,

en daar heb je nog het echte wit van het doek. De

wars van het eigentijdse, gewoon in zijn atelier een

dansers die er aanvankelijk op stonden heb ik weg

eigen oeuvre uitbouwde. Daar is Andrews nog steeds

geschilderd met een nieuwe laag gesso. Het enige wat

mee bezig. Hij doet dat niet, zoals sommigen, door te

van de figuren is overgebleven, is de schaduw van de

trachten telkens een volledig nieuw schilderij te ma-

scheve hoed van Champagne Charlie, die op het po-

ken (of te dromen dat het volledig nieuw is), maar,

dium staat en kijkt naar de dansvloer die oplicht in het

integendeel, telkens te pogen hetzelfde werk te ma-

ochtendgloren. Het schilderij is het sluitstuk van vijftien

ken, maar dan nog beter.Voor de toeschouwers levert

werken waarin ik het feestgedruis weergeef rond de

dit een heroïsch spektakel op, waarvan de wendingen

historische figuur Champagne Charlie, die je ziet op

onvoorspelbaar zijn. Andrews is een virtuoos tekenaar.

het eerste schilderij van de reeks. De titel komt na-

Vaak zijn de schilderijen gebaseerd op schetsen. Die

tuurlijk van Gainsbourg.’

worden dan voorzien van kleuren, die vroeger nogal
systematisch werden aangebracht: eerst blauw, rood
en geel, dan paars en groen. Tussen deze kleurvlakken
blijven vaak witte spleten, die ongewild aan Rik Wouters deden denken. Daarom werd achteraf vaak zwart

www.nickandrews.be
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of wit toegevoegd. In een elders gepubliceerd interview vertelt Andrews dat zijn schilderijen daardoor de
neiging hadden donker te worden of ondergesneeuwd
te geraken. In het hiernaast afgebeelde schilderij is dit
niet het geval, omdat het op een nieuwe manier werd
gemaakt.
La Danse Décadanse, is een van mijn lievelingsschilderijen van Andrews omwille van de verrassende
lichtheid, de asymmetrie en de vreemde, vrije toetsen
waarmee de kroonluchters en de weerspiegelingen
gestalte hebben gekregen. Andrews vertelt dat hij
het tafereel met veel medium en zachte, bijna pastelachtige kleuren op het doek heeft gezet, als een
weidse tekening, als een aquarel, als een Chinese inkt.
‘Het zag eruit als een lavis, geglaceerd bijna. Toen die
opzet klaar was, heb ik het doek op de grond gelegd
en rondom gewerkt, door verf te laten druppelen.
Die druppels of toetsen moesten dik blijven liggen. Ik
wilde zoals in de beroemde druppel van Delacroix
lichtweerkaatsingen weergeven met kleur. Je kent dat
wel, die druppel op een been, die alleen bestaat uit

‘La Danse Décadanse’ (2011)
Acryl op doek, 160 x 200cm
Foto: Jo Vandermarliere
Privéverzameling

Michaël Borremans: Canard pressé

www. nl.wikipedia.org/wiki/Michaël_Borremans
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‘The Tape’ (2010)
Olie op doek, 200 x 160 cm
Foto: Peter Cox
Courtesy Zeno X Gallery, Antwerpen

Het werk van Michaël Borremans (1963) is wonder-

vertellen? Het zijn opnieuw van die rare, suggestieve

lijk: een beleefde soort kitsch, ontstaan uit een voor-

constructies. Wat het is dat ik maak? Ik weet het niet.

liefde voor de genreschilderkunst, gecombineerd met

Ik vind mijn beelden uit, ik maak ze. Ze zijn impliciet

de truc van Magritte een magische sfeer op te roepen

verbonden met andere dingen, met de beeldcultuur

door alledaagse voorwerpen op een onverwachte ma-

in het algemeen, zij het meer die uit het verleden dan

nier samen af te beelden. Een van deze schilderijen is

die van vandaag. Het is theater, het is hocus-pocus. De

The Tape, waarvan ik de ontstaansgeschiedenis tijdens

mensen verwachten dat en ik geef het hun.

twee opeenvolgende bezoeken heb meegemaakt en

Het enige thema dat je in mijn schilderijen zou

hier gedeeltelijk reproduceer in de woorden van de

kunnen ontwaren, is het thema van het onechte. Het

kunstenaar.

gaat niet om een eend, maar om een namaakeend, om

‘Ik ben niet tevreden over het hoofd,’ vertelde

de representatie van een eend. Er is ook iets vreemds

Borremans tijdens mijn eerste bezoek. ‘Het is goed ge-

met het jasje dat de dame draagt, zoals in veel van mijn

schilderd, ik ben blij dat ik het zelf heb gemaakt, maar

schilderijen. De man in het schilderij The Tape draagt

het is iets te geprononceerd. Het zwaartepunt van

een binnenstebuiten gekeerde, negentiende-eeuwse

het schilderij zou op zijn borst moeten liggen, waar

overjas. De voering van die jas is nogal stijf, een beetje

het schilderij een beetje overbelicht is, maar het hoofd

viltachtig. Daardoor ziet het er zo vreemd uit. Boven-

vormt een te grote concurrentie. Misschien moet ik

dien draagt hij die jas achterstevoren. Ik kwam op het

het herschilderen, het eenvoudiger houden, minder

idee toen ik op een nacht iemand zijn jas achterstevo-

uitwerken, zodat het meer een spook of een geest

ren zag aantrekken. Ik vond dat heel Belgisch…

wordt. Misschien lukt het wel. De tafel onderaan moet

Het schilderij van de dame met de eend krijgt

nog geschilderd worden. In een fel rood, denk ik. Wat

iets tijdloos door het jasje dat ze draagt. Ik heb dat

je nu onderaan ziet, zijn sporen van het afwrijven van

jasje van iemand geleend omwille van de kleur. Het

mijn borstel.Velázquez deed dat ook. Hier en daar kan

lijkt lichtblauw, maar dat is niet zo. Het heeft eigenlijk

je dat zien in zijn schilderijen.

geen kleur… Onlangs heb ik een schilderijtje gemaakt

Het is een heel theatraal werk, bijna Wagneriaans.

van het liggende hoofd van een meisje. Haar ogen zijn

Ik ben heel blij met de kledij, die je niet kan thuis-

gesloten, het gezichtje is niet erg gedetailleerd, heel

brengen. Geschilderd met twee kleuren, één geler en

romantisch. Allicht is het meisje dood. Haar neus is

één bruiner, met veel terpentijn, op een fond die mee-

de bek van een eend, maar dat zie je niet meteen.

speelt in het schilderij, zoals de barokschilders deden.

Het beeld is zo mooi en ontroerend dat je de bek

Transparante stukken geven sfeer en diepte in een

niet opmerkt… Verder is er ook het gerecht ‘canard

schilderij…’ En tijdens mijn tweede bezoek: ‘Nu heb ik

pressé’. Ken je dat? Ze nemen de niet gebruikte resten

een vrouw geschilderd met een eend op haar schoot,

van een eend en stoppen die in een gouden of zilve-

maar een vrouw met een groot stuk kaas zou ook tof

ren klok met een schroef, waarmee ze het hele zootje

zijn. Geen karrenwiel, maar een enorm blok… Mijn

samenpersen. Met het bloed en alle andere jus die dit

werk bevat geen algemene thema’s. De schilderijen

oplevert, maken ze dan een heerlijke saus. Je kan dat

die je hier ziet, zijn allemaal zelfstandige werken. Het

hier in Gent eten. Eenden roken ook op een vreemde,

enige wat ze gemeen hebben is de periode waarin

onafgebroken manier, omdat ze geen handen hebben.

ze tot stand gekomen zijn. Het enige opvallende aan

Ik ben een maand geleden gestopt met roken, maar

deze groep schilderijen is dat het naakt zijn intrede

toen ik nog rookte, toonde ik de mensen soms hoe

heeft gedaan… Wat zou ik over mijn werk kunnen

een eend rookt.’

Marlene Dumas: Grondig vergaan
In 2008 liep in de twee ruimtes van de Antwerpse

mijn partner Jan Andriesse gevraagd of hij een lijn wilde

Zeno X Gallery de tentoonstelling For Whom the Bell

schilderen. Het is een nogal beverige lijn geworden…

Tolls van Marlene Dumas (1953). De titel verwees

Dit is een portret van de Zuid-Afrikaanse, vrou-

niet naar het boek van Hemingway, maar naar de LP

welijke dichter Elisabeth Eybers, die in december 2007

met de soundtrack van de gelijknamige film met Gary

overleed, drie maanden na mijn moeder. In een brief

Cooper en Ingrid Bergman. Dumas had de film niet

van mijn moeder vond ik een verwijzing terug naar de

gezien, maar hield al jaren van de platenhoes met de

bundel Einder van Elisabeth Eybers. Vroeger begreep

afbeelding van een huilende Ingrid Bergman. Precies

ik niet wat het woord ‘einder’ betekende. Ik hield ook

één jaar voor de tentoonstelling had Dumas haar

niet echt van de gedichten, ik ben ze pas op latere

moeder verloren. Voor deze tentoonstelling bracht ze

leeftijd gaan waarderen… Hoe zou ik Elisabeth Ey-

een thematisch coherente, maar vormelijk veelzijdige

bers omschrijven? In een prachtig gedicht heeft ze het

reeks schilderijen samen, die naar aanleiding van dit

erover dat mensen praten over de hemel, maar zijzelf,

verlies gestalte gaven aan het voornaamste onder-

schrijft ze, wil ‘grondig vergaan’. Toen ik haar portret

werp van haar werk, dat ze tegenover mij samenvatte

schilderde, dacht ik aan Richard Avedons portret van

met de woorden: ‘dat liefde, dood en seks niet in beel-

zijn vader, die aan kanker leed. Ik vind dat een van

den gevat kunnen worden… en dan weer wel’.

de mooiste portretten die ooit zijn gemaakt, onder
meer door de angst in zijn vaders ogen… Niemand

www.marlenedumas.nl
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Het zwaartepunt van de tentoonstelling werd ge-

kan eeuwig leven. (Draait zich zwierig om.) Tegenover

vormd door het schilderij Einder, dat gebaseerd was

dat bijna karikaturale, getekende portret heb ik een

op de begrafenis en waarin Dumas eindelijk bloemen

werkje gehangen dat gebaseerd is op Man Rays foto

voor haar moeder schildert (die dat verschillende ke-

van een vrouw met glazen tranen. Ik zou nooit ge-

ren had gevraagd). De bloemen drijven op een somp-

dacht hebben dat ik mij op zo’n esthetisch werk zou

tueus gelaagd en teder nachtelijk blauw. De doodskist

kunnen baseren voor een schilderij, maar toen dacht

wijkt weg in een fluwelen, blauwe nacht, die in andere

ik aan Picasso’s portret van de huilende Dora Maar

schilderijen terugkeert in stevige, donkere vlakken

(het mooiste schilderij van een huilende vrouw) en

naast vlakken met een waterige factuur, of in de harde

zag ik hoe ik de foto in een schilderij kon laten kante-

ogen van het zelfportret, of in de zwarte klompjes

len. Eerst heb je de illusionistische, fotografische ele-

van Waterproof Mascara, of in een schilderij op basis

menten. Dan is er de Picasso-achtige neus. En dan heb

van de pornofilm Blue Movie waarin Marilyn Monroe

je die rare kriebeltjes in de rechterbenedenhoek: dat

te zien was.

ben ik. (Lacht.)’

‘Einder kwam heel moeizaam tot stand,’ vertelt Dumas. ‘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

‘For Whom the Bell Tolls’ (2008)
Olie op doek, 100 x 90 cm
Foto: Peter Cox
Courtesy Zeno X Galery, Antwerpen

Wannes Lecompte: Schijnbaar vormeloos
In 2010 had ik een gesprek met Wannes Lecompte,

als jazz: je kan met je linkerhand een akkoord spelen

waarin hij verklaarde: ‘Als je van achter naar voor schil-

en er met je rechterhand net tegenin gaan. Dat zie je

dert en omgekeerd, zoek je effecten die mij niet boei-

in schilderijen waar ik gezette lijnen aan beiden uitein-

en omdat ze automatisch tot een schilderij leiden. Ik

den afbaken door dwarsstrepen, of waarin kleurresten

ben meer bezig met het zetten en wegschilderen van

getuigen van wat ik heb weg geschilderd. Ik heb veel

lijnen. Met het uitvinden van tactieken om op een on-

geleerd in Berlijn van de kunstenaar Hanns Schimansky.

verwachte manier tot een beschilderd doek te komen.’

Die kon tijdens een wandeling naar een dak wijzen en

Deze woorden zijn vandaag nog steeds van kracht.

er de vormspanning van loven. Maar in zijn tekeningen

Lecompte tracht te schilderen zonder schilderijen te

probeerde hij die vormspanning uit te beelden zonder

maken, zonder beelden te maken die we op een klas-

een dak te tekenen, zonder een herkenbaar beeld te

sieke manier kunnen lezen. Een mooi voorbeeld hier-

fabriceren. Die onderliggende vormen zijn spannen-

van is het op de vorige pagina afgebeelde werk, dat bij

der om mee om te gaan. Het is boeiend om jezelf

Lecompte aanvankelijk herinneringen opriep aan land-

constant te plagen, door altijd anders te kijken naar

schappen van Constable, maar die verdwenen toen

wat je zelf doet.’

hij een reeks blauwe vlekken die deden denken aan
wolken overschilderde met roze verf.

We kijken opnieuw naar het werk met de weggeschilderde, blauwe wolken. Het doet denken aan het werk

www.wanneslecompte.be
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‘Er zat veel ruimte in,’ vertelt hij, ‘maar een illusie van

van Raoul De Keyser, natuurlijk, maar dan met een

landschappelijke ruimte hebben we niet nodig… Het

toegevoegde, grappige onhandigheid of vormeloos-

was te romantisch… Vroeger vertrok ik graag van toe-

heid. Het schilderij is een poging tot warme platheid,

valsfactoren, zoals steentjes die ik naar het doek wierp,

bedenk ik, waarin de schilder nog verder tracht te gaan

nu vertrek ik graag van een trage waarneming van wat

dan de meester. Weinig kan ons meer ontroeren dan

al op het doek staat: een weeffout of een plooi door

dit soort kwetsbaarheid en weinig dingen zijn grappi-

het slordig opspannen van een doek. Achteraf kunnen

ger op zo’n verheven, slechts schijnbaar grove manier.

er dingen bijkomen die niks met schilderen te maken
hebben. Het doek met de blauwe strepen dat je daar
ziet, is bijvoorbeeld gebaseerd op de vorm van een
mug die ik heb doodgemept. Ik heb zin om schilderijen te maken die niet af hoeven te zijn, omdat dit
consequenter beantwoordt aan waar ik wil mee bezig
zijn: schilderen. Bij het afwerken van een schilderij gaat
vaak iets verloren. Ineens gaat het om het voltooien
van een beeld en ben je dat mooie moment voorbij
dat er nog geen welbepaalde vorm was.
Dit schilderij, bijvoorbeeld, is zo plat als maar mogelijk is. Ik vind dat voortreffelijk, een vlak waarvan
ik gezegd heb: ik blijf eraf, het is zo heerlijk plat. Het
schilderij is niet af, het is achter de rug, je kan nog achteromkijken, zien hoe het ontstaan is, omdat het nog
altijd bezig is te ontstaan. Schilderen is voor mij zoiets

Zonder titel (2012)
Olie op doek, 140 x 110 cm
Foto: Kim Engels
Courtesy MX7 gallery

Walter Swennen: Gemaakt is gemaakt
De poëtica van Walter Swennen (1946) wordt gekenmerkt door een radicale stellingname, die hij zelf
samenvatte in de zin: ‘Les écouteurs ne font pas la musique’ (de koptelefoon en het publiek creëren niets).
Voor Swennen impliceert dit de totale autonomie van
het kunstwerk, dat niet hoeft te worden begrepen en
geen ontroering dient op te roepen. Het kunstwerk
moet niets. Het dankt zijn status aan het feit dat het is
gemaakt door een kunstenaar.

zonderlinge ontmoeting van twee geprepareerde
‘fonds’ die even breed bleken te zijn en samen dezelfde hoogte hadden als het afgewerkte, maar nog
niet bevredigende portret van de piraat. Dit portret
is geschilderd op een plank die doorschemert in de
uitrusting van de piraat (vooral in de omgeslagen
boorden van zijn laarzen, waar de plank ronduit onbeschilderd blijft). De laatste toevoeging aan het schilderij waren de zwarte schijfjes, die geplaatst zijn waar
de plank kwasten bevatte. Zo struikelt de schilder in
de materie, schilderijen makend die je vooraf niet kan
bedenken.

www.hanstheys.be/artists/walter_swennen

In schilderkunstige zin betekent dit dat het doel van
het schilderen er louter in bestaat een schilderij te
maken. Behalve als textuur, als object, kunnen we een
schilderij van Swennen opvatten als het resultaat van
een handelend nadenken over de onmogelijkheid een
meetbare diepte te creëren binnen een vlak. Daarom
bevatten zijn werken geen perspectivische diepte, arceringen, schaduwen of verschuivende waarden, tenzij als onderdeel van een gevonden, vaak anatomisch
103 of ruimtelijk onzorgvuldig uitgevoerde tekening. Die
wordt dan gekopieerd als onderdeel van een stapsgewijs opgebouwd schilderij, dat zich voordoet als het
toneel van een louter picturale diepte. Zo’n schilderij
kan bestaan uit een ondergrond, een (meestal gekopieerde) figuur en een toevoeging van een streep of vlak,
bijvoorbeeld aangebracht met bijvoorbeeld een paletmes, zodat het vlak een andere textuur krijgt dan de
ondergrond en daardoor lijkt te gaan zweven voor het
schilderij of althans de ‘achterliggende’ lagen (zoals de
witte spatten die Bacon soms gooide naar afgewerkte
schilderijen als het rechterluik van Triptych -– May June 1973). Zo beschouwd zijn Swennens schilderijen
verwant met de vlakke schilderijen van Mondriaan en
de Abstract Expressionisten. Niet door te proberen
een vlak schilderij te maken, maar door schilderijen
te creëren of tot stand te laten komen die geen perspectivische of realistische diepte hebben, maar een
louter picturale (door middel van textuurverschillen
of door elementen, zoals vouwen in de kleren, te laten
opduiken uit de achtergrond door kleur uit te sparen

In het schilderij Pirate (2007) zijn we getuige van de

in de figuur).

‘Pirate’ (2007)
Olie op doek en paneel, 200 x 170 cm
Foto: Jean-Michel Botquin

Vincent Geyskens: De macht van beelden gebroken
Ik heb Vincent Geyskens (1971) nog maar één keer

eeuw is dit al als problematisch erkend en dachten ze

ontmoet. Dit is wat hij vertelde:

dat alleen een heel gereduceerde waarneming van de
werkelijkheid de grenzen van een taal kon verpulve-

www.bamart.be/nl/artists/detail/137
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‘Ik heb altijd getracht weg te gaan van het beeld, van

ren, zodat je de werkelijkheid op een extreem com-

het reducerende mechanisme dat ervoor zorgt dat

plexe manier kon uitspreken en open houden.

schilderijen zich gaan tonen als beelden.Toen ik aan de

Ik denk dat ik daarom vaak om praktische rede-

academie studeerde, moest je de eerste drie jaar leren

nen start met beelden die te maken hebben met fas-

schilderen. Het vierde jaar was je vrij en ging iedereen

cistische propaganda, uit welke samenleving dan ook:

met weidse gebaren schilderen op grote doeken. Ik

beelden die dingen uitsluiten om andere dingen in te

niet. Ik heb een heel jaar lang clair-obscur schedeltjes

sluiten, gesloten beelden die duidelijk als functie heb-

van 80 bij 60 cm geschilderd. Als je op zoek bent naar

ben ons te overtuigen of te verleiden. De pornografie

vrijheid, naar licht, begeef je dan in het duister, dacht ik.

bestaat uit een gelijkaardig soort beelden: beelden die

Omarm niet wat op dit moment als vrijheid voorge-

erop gericht zijn ons op te winden en onze waarne-

steld wordt. En wat je als onvrijheid herkent, probeer

ming zozeer te reduceren dat we enkel zien wat de

dat op een brutale manier te ondervragen.

makers willen dat we zien. Ik vertrek altijd van de notie

Sindsdien ben ik de schilderkunst blijven benade-

dat geen enkel beeld onschuldig is en dat elk beeld

ren vanuit een soort crisisdenken en probeer ik mij

een aantal zaken uitsluit én onze waarneming redu-

nooit tevreden te stellen met het vinden van een be-

ceert. Ik probeer de macht van beelden te doorbre-

paald beeld of een bepaalde taal waarin ik mij zou

ken door ze in de wereld van de textuur te trekken.

kunnen uitdrukken en waarmee ik mij zou kunnen

Een mooi voorbeeld zijn misschien de pornografi-

verzoenen. Vandaag mag iedereen opnieuw schilderen

sche beelden die ik met het paletmes heb geschilderd.

en zich daarbij inbeelden dat hij of zij fundamenteel

Het zijn heel expliciete pornobeelden, met felle kleu-

schilderwerk aflevert. Maar de problemen die eigenlijk

ren, maar doordat ze met het paletmes geschilderd

aan de basis lagen van het modernisme worden niet

zijn – en heel overdreven geformuleerd – kan je je

meer aangepakt. Heb je een van de schilderijen van

enkel bezighouden met het niveau van het schilderij:

deze mensen gezien, dan kan je je de andere al inbeel-

met de compositie, de kleur en de vorm. Door die

den. En dat geldt niet alleen voor schilders, maar ook

voyeuristische beelden om te zetten in schilderijen die

voor de schilders die in de jaren negentig zogenaamd

zich door hun kitscherige vorm aan ons tonen als ge-

slimmer waren en overgestapt zijn naar nieuwe media,

schilderd artefact, hoop ik een spanning op te wekken

mensen die blijven spreken over hun liefde voor de

tussen twee vormen van waarneming.’

schilderkunst, maar dan wel voor de schilderkunst als
een beeldengalerij, niet als een vorm van denken of op
de proef stellen van het beeld.
Ik begrijp niet hoe mensen zich kunnen inbeelden
dat ze een definitieve taal hebben gevonden. Dat riekt
naar een onwelvoeglijke gehoorzaamheid. Het is alsof
ze zeggen: “Dit ben ik en binnen alles wat dit is heb
ik mijn plek.” Dat impliceert toch een aanvaarding van
hoe het is en wat er is? Dat is een negentiende-eeuwse vorm van denken. In het begin van de twintigste

‘Glissade’ (1999)
Olie op doek, 50 x 50 cm
Foto: Fons Brepoels

Willy Vynck: Solitaire balletten
In de foto’s van Willy Vynck (1944) kan je vier groepen
onderscheiden: de meer schilderachtige foto’s, die het
gevoel van geschilderde stillevens willen oproepen; de
foto’s met scherpe, door lichtcontrasten getekende,
vaak architecturale composities; de staatsieportretten van onbelangrijke personen en de foto’s waarin
mensen, verloren lopend, de fraaiste solitaire balletten
uitvoeren. In deze foto’s loopt de minnaar van stillevens en prachtige lichtspelen zelf verloren, zo lijkt het,
kijkend naar de andere mensen. Dit zijn de foto’s die
mij het meest raken.
Vynck schrijft ook korte, droge stukjes, in een wonderlijk gebalde taal. Hij heeft daarbij een zacht-kritische
toon ontwikkeld, die het cynisme en de bitterheid op
een meesterlijke manier ontlopen of overstijgen.
‘Het belangrijkste aan mijn foto’s’, vertelt hij, ‘is de
lust’. Hij glimlacht dan, want ondanks hun tederheid
107
of prangende eenzaamheid, bevatten bijna al zijn foto’s grappige afsnijdingen of andere details, zoals hun
gezochte groezelige korrel, die een lichtvoetige toets
toevoegen.
Of, zoals ik het vroeger eens uitdrukte: ‘In zijn foto’s
zien we hoe het licht architect wordt. Sloper of bouwer. En we zien mensen in warrige, vreemd aangesneden choreografieën, samen schuilend, zich reppend,
verdwalend. We zien een dolen en een thuiskomen,
geënsceneerd door een man die wandelt en kijkt en
nog eens kijkt.’

‘Parijs’ (2008)

Michael Dans: Daarna is het gedaan
Michael Dans (1971) stuurt mij net vier beelden op

De beren zijn bedreigend voor jou?

voor dit boek. Op één beeld herken ik vijf doodskis-

Dans: ‘Ja, als ik het putje van het bad zie leeglopen, met

ten die in elkaar passen als Russische poppetjes. ‘Het

die gaatjes, denk ik aan het gezicht van mijn vader. En

had mij getroffen,’ vertelt Dans, ‘dat we onze grootou-

op een dag vroeg ik mijn moeder eens aan de tele-

ders kennen en misschien onze kleinkinderen, maar

foon een tekening van mij te beschrijven. Ze had het

dat het daarna gedaan is (On vit en petit groupe et

over een vrouw met een halssnoer. “Dat kan niet,” zei

pouf ça disparaît.). De familie stopt in een leegte.’ Ver-

ik, “dat heb ik nog nooit getekend.” Later begreep ik

der heeft hij een grote tekening (300 x 200 cm) van

dat het om een tekening van Batman ging.Tja, ze zagen

Oost-Indische inkt opgestuurd met de afbeelding van

niet dezelfde dingen als ik, dat is wel duidelijk.’

een grote en een kleine teddybeer (Father and Son)
en twee poppen, een grote en een kleine, die aan het
hoofd met elkaar vergroeid zijn (Eike und Berit, 2011).
Het vierde beeld is een kleurenfoto die schijnbaar een
meisje voorstelt (eigenlijk gaat het om een vrouw van
28 jaar oud) dat gemaskerd is en met de linkerarm op
een stevige, vreemde manier een kat vasthoudt.
Ik ben getroffen door de thematische overeenkomst

www.michaeldans.com
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tussen deze beelden, die altijd iets met familie te maken hebben, met een symbiotische, misschien nooit
eindigende kindertijd. Ik vraag Dans hoe hij tot het
portret van de jonge vrouw is gekomen. ‘Vroeger tekende ik vaak beren,’ vertelt hij, ‘die voor mij eigenlijk
monsters waren, verbonden met een bedreigende
seksualiteit. Maar dan merkte ik dat mensen ze ophingen in de kinderkamer.’ Daardoor ben ik naakte meisjes met knuffeldieren gaan fotograferen. Deze foto
is een variant. De vrouw op de foto is Fins, maar in
tegenstelling tot veel van haar landgenoten is ze geen
vegetarische, dierenminnende feministe, maar iemand
die soms wreed kan zijn. Ze is zelf kunstenaar en heeft
eens een filmpje gemaakt waarop je ziet hoe ze een
insect de pootjes afsnijdt, verbrandt en vermorzelt.
Afijn, zowel zij als de poes waren al dat poseren al
heel lang beu, zodat ze allebei een beetje verveeld
voor zich uitstaren. Dat geeft de foto wel iets, vind ik.
Het was een mooi moment. Ik vond het ook goed dat
zij een muizenmasker draagt, maar duidelijk met de kat
kan aanvangen wat ze wil.’

Zonder titel (2011)
C-print, variabele afmetingen

Aurélie Gravas: Zo stompzinnig mogelijk, maar mooi
Aurélie Gravas (1977): ‘Voor mij is dit een bijzonder
werk, omdat het per ongeluk tot stand gekomen is
en mij nieuwe mogelijkheden heeft getoond. Ik schilderde al zes maanden binnenruimtes, toen ik op een
dag zin had een primitief schilderij te maken. Ik was
mooi begonnen met het tekenen van de bloemen
en de planten, want ik wilde een heel mooi, een heel
precieus schilderij maken. Een juweeltje. Gaandeweg
kwam ik op het idee in het midden van het schilderij
een boksbal aan te brengen, maar dat mislukte, het
leek helemaal niet op een zak zand. En ik had geen zin
maanden te klooien aan een beeld dat toch niet zou
lukken. Toen heb ik het schilderij aan de kant gezet.
Maar op een dag ging ik voor het schilderij staan en
zag ik wat ik moest doen. Ik zou er een zelfportret
van maken. Ik heb met mijn linkerhand de linkerzijde
geschilderd en met mijn rechterhand de rechterzijde.

www.aureliegravas.com
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Tegenwoordig schilder ik nog steeds binnenruimtes,
maar ik schilder nu ook dingen op een frontale manier,
zo stompzinnig mogelijk, maar mooi.
Ik weet niet of dit schilderij mooi is, het verbaast mij
vooral. Ik blijf ernaar kijken. Meestal, als je naar een
werk blijft kijken, is het voltooid. (Si tu n’as pas fini de
le regarder, il est fini.)
Wat mij vooral beviel bij het maken van dit schilderij
was het moeizame tijdsverloop van het tobben en het
plotse van de oplossing.’

‘Nothing Inside But You’ (2012)
Olie op doek, 150 x 120 cm

Dennis Tyfus: Voor 70% afspeelbaar
Het voornaamste dat ik vandaag over het werk van

De platen worden niet gegoten met vinyl, maar

Dennis Tyfus (1979) kan vertellen, is dat het pas zicht-

met PU-giethars. Daardoor krijg je de klank van een

baar wordt als je al zijn bezigheden als één geheel

78-toerenplaat, een beetje crappyer, maar daar houden

beschouwt en je niet laat leiden door de manier

we rekening mee als we dingen opnemen. Er hangt

waarop zogenaamde disciplines doorgaans worden

een mooie ouwe sfeer in, vooral als je met stemmen

onderscheiden. Tyfus maakt grote tekeningen die aan

werkt. Maar tijdens het gieten van de platen maken

schilderijen doen denken. Toch is het misleidend ze

we er ook sculpturen mee. Ongeveer één minuut lang

louter als schilderijen te beschouwen of alleen maar

kan je die pas gegoten platen manipuleren, er dingen

met andere schilderijen te vergelijken. Veeleer zijn het

in laten kleven enzovoort. Daarbij garanderen we dat

beelden of texturen die voortkomen uit zijn radiopro-

70% van elke box afspeelbaar is. Een koopje, eigenlijk.

gramma op Radio Centraal, dat zelf voortkomt uit een

Op tien exemplaren! Dat kan niemand aan zijn neus

bepaalde manier van kijken of zijn en behalve tot grote

voorbij laten gaan.’

tekeningen ook leidt tot het verzamelen en op plaat
uitbrengen van allerhande soorten lawaai, het tekenen
van platenhoezen, het organiseren van concerten, het
maken van tijdschriften en boeken enzovoort.
Tyfus is een autodidact, godzijdank, voor wie de gang-

www. ultraeczema.com
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bare classificaties niet veel betekenen. Hij verzamelt,
fabriceert, archiveert en reanimeert beelden, klanken
en andere vormen of benaderingen die hemzelf hebben bereikt als geheime boodschappen in dobberende flessen en die de contouren schetsen van een vrije,
nieuwsgierige, anarchistische levenshouding die hem
door zijn ouders werd gegund.
Eind juli 2012 vroeg ik hem waar hij zich de laatste
dagen mee had beziggehouden.
Tyfus: ‘De voorbije dagen heb ik samen met de Rotterdamse kunstenaar Peter Fengler, met wie ik al vaker
heb samengewerkt, een nieuwe editie gemaakt. We
hebben dezelfde passie voor vinylplaten en hebben
allebei een machine om zelf platen mee te snijden,
om lathe cuts te maken. Het voorbije jaar hebben we
samen opnames gemaakt, die we nu op plaat zetten.
Peters kunstenaarscollectief The Player bestaat nu tien
jaar en Ultra Eczema bestaat vijftien jaar. Naar aanleiding van onze verjaardagen geven wij tien fantastische
boxen met elk tien platen uit.

‘Voor 70% afspeelbaar’ (2012)
Foto: Tyfus

Danny Devos: Ik doe dingen
Danny Devos (1959) is een van de meest radicale en
consequente kunstenaars in ons land. Ik ken hem niet
persoonlijk, maar heb hem wel enkele keren ontmoet.
Hij is op zijn hoede of, anders gezegd, alert en gefocust. Hiernaast ziet u een beeld van een performance
die hij uitvoerde in 1980 in het Antwerpse ICC. In een
onlangs gepubliceerd boek omschreef hij die performance als volgt: ‘Ik plaatste mijn zelfgemaakte ladders
op de marmeren trap en liet mij vervolgens zes keer
van de trap naar beneden vallen.’ Ik vroeg hem van
welk materiaal die ladders gemaakt waren en of hij ze
had gebruikt om zijn val te breken of te begeleiden.

www.clubmoral.com/ddv

Danny Devos: ‘Neen. Die ladders waren een deel van
mijn afstudeerproject aan de Gentse academie. Ze bestonden uit allerlei materialen. Een ervan bestond uit
takken die ik met verbandplaaster verbonden had, een
andere had ik uit stof geknipt enzovoort. Ik had die
ladders tentoongesteld op die marmeren trap, maar
115 voor de performance heb ik ze, denk ik, verwijderd.
Waarschijnlijk was het de laatste dag van de tentoonstelling. Je zou het kunnen checken op YouTube. Daar
staat een filmpje op van de performance. (Dat heb
ik gedaan. Het heet DDV - Trapfilmpje [remix]. Er zijn
geen ladders te zien op het filmpje.) Die ladders, dat
was bladvulling. De performance bestond erin dat ik
mezelf zes keer vanuit gehurkte positie naar beneden
heb laten vallen.’

Chris Burden. Maar ik ging naar school in Brussel en ik
woonde in Vilvoorde. En ’s avonds en ‘s nachts begon
ik dingen te doen. De eerste keer dat ik kennis maakte
met Wiener Aktionisten als Rudolf Schwarzkogler en
met Gina Pane was pas later, in de Brusselse Galerie
Baronian.’
Waarom vernoem je Vilvoorde?
‘In Machelen, een deelgemeente van Vilvoorde, hebben
ze een hele wijk afgebroken om de verkeerswisselaar
tussen de E19 en de E40 te bouwen. Mijn grootouders
woonden in die wijk. Naast hun huis stond er nog één
en daar liep de straat dood. Daarachter verrees het
viaduct. Voor hun huis bevond zich een put van tien
meter diep. Later, om het lawaai te dempen, werd aan
de overkant van de straat een drie meter hoge, metalen muur gebouwd. Dat werd het uitzicht van mijn
grootouders voor de rest van hun leven. De industrie
in Vilvoorde begon minder goed te marcheren. Vlakbij
was de luchthaven. Het was een heel terneerdrukkende, maar tegelijk opwindende omgeving. Ik denk
dat je maar één keer in je leven zo’n verkeerswisselaar
kan zien bouwen. In België hebben ze daar geen plaats
meer voor. Maar ik ben geen sociaal geëngageerd kunstenaar. Ik denk gewoon vanuit mijn omgeving en ik
doe dingen. Wat die dingen betekenen, moeten anderen uitmaken. Het is zoals met die ladders. Wanneer is
iets een ladder? Wanneer het eruitziet als een ladder?
Of moet je ermee kunnen klimmen?’

Je was 21.
‘Ja, het was in september, ik ging dus net 21 worden.
Het was mijn achtendertigste performance. Ik ben
daarmee “officieel” begonnen in 1979 maar eigenlijk
al in 1976. Toen deed ik ook al dergelijke dingen, zoals
het rondzeulen met een steen, ik heb daar nog een
opname van, maar ik wist niet dat er zoiets bestond
als performances of acties. In het Sint-Lukas Instituut
stopte de hedendaagse kunstgeschiedenis in 1945. In
1976 was het voor iemand van zeventien jaar onmogelijk te weten te komen dat er mensen bestonden als

Had je toen het gevoel dat er geen plaats meer was voor
gewone mensen?
‘Ja… Tegelijk waren ze in Brussel de Noordwijk aan
het slopen. En ik pendelde heen en weer tussen die
plekken. Dat was echt No Future. Ik zat toen in de
Punk en de New Wave. Tijdens het eerste jaar aan de
academie bouwde ik met vezelplaten een installatie
waar de mensen mochten doorlopen. Pas als ze in
het midden waren, beseften ze dat ze bovenop mij
stonden.’

Anne-Mie Van Kerckhoven: Het plaatsen van dingen
De tekeningen van Anne-Mie Van Kerckhoven (1951)

manifesteert, hoe mijn composities daarover spraken.

traden voor het eerst opnieuw op de voorgrond in

Zo kwam ik op het idee lijnen toe te voegen die de

2008, naar aanleiding van haar solotentoonstelling No-

binnenkant van een interieur voorstellen, een soort

thing More Natural in het Brusselse kunstencentrum

van “stage” voor de dingen die erin gebeuren. Weet

Wiels. In Ronny Delrues boek Het onbewaakte mo-

je, het gaat mij meer om het tekenen dan om de te-

ment (2011) vertelt ze hoe de directeur van Wiels,

kening. Tekenend schep ik een soort van alternatieve

Dirk Snauwaert, erop had aangedrongen heel veel te-

orde, ik hou ervan een aantal zaken binnen de recht-

keningen te tonen, ook al hadden tal van mensen haar

hoek van een blad papier onder te brengen. Eigenlijk

jarenlang afgeraden haar tekeningen tentoon te stel-

is dat een belangrijke, maar tegelijk ook een luchtige

len, omdat ze er ‘ongemakkelijk’ van werden of omdat

zaak.

het de verzamelaars in de war zou kunnen brengen.

Toen de bewuste wetenschapper de tekening
voor het eerst te zien kreeg tijdens een tentoonstel-

Toen ik Van Kerckhoven vroeg of ze een tekening voor

ling zei hij dat het vreemd was, maar dat ik visueel had

dit boek wilde voorstellen, dacht ze meteen aan Slow

uitgedrukt wat de hiërarchie van de ideeën en be-

Brain Kinetics uit 2009, omdat er ‘een speciaal verhaal

tekenissen binnen zijn essay waren. Hij verwonderde

mee verbonden was’. Ik vroeg haar naar dit verhaal.

zich erover dat ik het zo goed begrepen had, omdat
het tamelijk abstracte materie was. En dit terwijl ik niet

www.amvk.be

117

Anne-Mie Van Kerckhoven: ‘In 2009 kreeg ik de kans

echt verstandelijk hoogte had gekregen van de kern

twee wetenschappers te ontmoeten. Een van beiden

van de zaak. Ik had niets begrepen, was daar ook niet

hield zich bezig met nucleaire geneeskunde en ver-

echt mee bezig. Ik onderging gewoon wat hij aan het

telde mij onder meer over spontane beeldvorming in

zeggen was. Ik heb alleen maar intuïtief op de voor

de hersenen van mensen die verslaafd waren aan can-

mij aantrekkelijke zwaartepunten van zijn uiteenzet-

nabis. Gelijkaardige beelden kunnen ook opduiken bij

ting gereageerd om er daarna wat in de vorm van

mensen die niet verslaafd zijn, bijvoorbeeld bij kunste-

een tekening mee te spelen. Ik krijg er vandaag nog

naars die op een compulsieve manier met iets bezig

kippenvel van. Ik vond dat een heel sterk moment. Je

zijn. Hij vertelde me ook dat het brein van compulsief

moet weten: zo’n man kent de woorden “mandala”

creatieve mensen verslaafd is aan ‘novelty seeking’.Ter-

of “sjamaan” niet, het ligt niet voor de hand elkaar te

wijl hij dit vertelde, nam ik notities, zoals ik al mijn hele

begrijpen.

leven doe als ik boeken lees of naar boeiende mensen

Het vreemde is, dat ik als kind alles onthield. maar

luister. Ik noteer dan dikwijls gewoon woorden of zins-

allemaal op hetzelfde hiërarchische niveau. Ik wist niet

wendingen die goed klinken, die ik mooi vind of die ik

dat je dingen kon verwerken, plaatsen. Daarom had ik

niet snap, maar mij wel intrigeren. Het maken van Slow

mezelf geleerd dingen die mij dwarszaten volledig te

Brain Kinetics gebeurde met enkele van deze woorden.

vergeten. Mijn tekeningen hebben altijd iets te maken

Ik tekende er voorwerpen en losse elementen rond,

gehad met een manier van ordenen, van rust brengen

heel organisch.

in wat latent betekenis geeft, maar sluimert. In die con-

Na een paar dagen vond ik het geheel te onsamenhangend, een rommelige mandala, en ik herinner-

text was mijn ontmoeting met die wetenschapper en
zijn moment van herkenning een cruciale ervaring.’

de mij opeens een opmerking van iemand die mij ooit
vertelde dat ze in mijn tekeningen zag hoe ik begaan
was met de manier waarop een interieur zich aan mij

‘Slow Brain Kinetics’ (2009)
Courtesy Zeno X Gallery, Antwerpen

Boris Beaucarne: De weg die een tekening aflegt
Ik vraag Boris Beaucarne (1970) hoe lang hij aan één

niet meer loslaat, als je blijft kijken, als er niets meer

tekening werkt. Hij antwoordt dat dit altijd verschilt.

ontbreekt. Vanaf dat moment kan ik haar verkopen en

Het enige wat hij zeker weet, zegt hij, is de plek en

mag ze verouderen. Die manier van werken en leven

de tijd wanneer hij begonnen is aan een tekening. De

maakt wel dat ik niet helemaal aansluit bij het ritme

tekening die hier afgebeeld is, werd aangevat in Ca-

van de andere mensen. Ik heb er moeite mee mezelf

nada in 2007. Ze werd al eens getoond tijdens een

meteen in te schakelen in een onderneming. Mensen

groepstentoonstelling die georganiseerd was door

begrijpen niet dat ik na drie jaar kom opdagen om een

Christophe Terlinden, maar sindsdien heeft Beaucarne

fiets te herstellen, omdat ik dat eens heb beloofd.’

er nog aan verdergewerkt. Ze is ook nog veranderd
nadat deze foto werd gemaakt. Beaucarne werkt altijd

Soms draai je een tekening om. Misschien na een ver-

aan verschillende tekeningen tegelijk, die ophangen in

huizing?

zijn atelier. Hij voegt er iets aan toe wanneer hij er zin

Beaucarne: ‘Dat klopt. Deze tekening heb ik omge-

in heeft of denkt dat het noodzakelijk is. Momenteel,

draaid nadat ik teruggekomen ben uit Canada.Veel te-

vertelt hij, hangt al vijf of zes jaar een blad papier in

keningen kan je vanuit vier richtingen bekijken. Meestal

zijn atelier, in het midden van een muur van drie meter

minstens twee. Het heeft zin tekeningen onderstebo-

breed, waarop nog maar één tekening te zien is. Het

ven te hangen om er beter naar te kunnen kijken. Ze

rood van de tekening is aan het verkleuren en doet nu

krijgen dan een andere dynamiek.’

denken aan een sanguine. Intussen is hij gefascineerd
119

geraakt door het langzame verkleuren van die teke-

Je tekeningen bevatten veel woorden of zinnetjes. Hier

ning. Zoiets is ook gebeurd met de tekening die we

lees ik: ‘Ne chrechez plus’. Een grapje over Picasso?

hier afbeelden.

Beaucarne: ‘Ik ben blij dat je het zo leest. Maar eigenlijk
heeft het te maken met de twee getekende huizen

Beaucarne : ‘Voor deze tekening heb ik in het begin

aan de bovenzijde. Ik had in Canada een blad van een

Canadese balpennen gebruikt waarvan de inkt sneller

vastgoedmakelaar gevonden en dat heette ‘Ne cher-

verdwijnt. De oudste tekeningen beginnen te vergaan,

chez plus’. De tekeningen bevatten veel dingen die ik

ze laten bruine sporen achter. Europese bics, die ik

aantref in advertenties of op verpakkingen. Bloem of

normaal gebruik, bevatten inkt die langer standhoudt.

cognac. Beelden uit de film of beelden die ik zie op

Ik vind het boeiend te zien hoe sommige gedeelten

vaatwerk of andere voorwerpen. Soms ook dingen die

van de tekening langzaam verdwijnen. Wanneer stop

nog niet bestaan.’

ik dan? Wanneer ik geen zin meer heb om er iets aan
toe te voegen, wanneer er zich een soort van genade
voordoet. Er hoeft ook niet constant iets toegevoegd
te worden. Soms ga ik ook naar mijn atelier zonder
het voornemen te werken, gewoon om naar de tekeningen te kijken. Ik leef met mijn tekeningen. Ik hou ervan met mijn tekeningen te leven. De weg die een tekening aflegt komt uit jezelf, maar behoort je niet toe.
Veel bezoekers zeggen dan : “Deze tekening is af! Kom
er niet meer aan!” Maar ik werk er wel verder aan en
ik heb gelijk. Een tekening is pas voltooid als ze de blik

‘Boris Biros’ (2007-2012, nog onderweg)
Bic Cristal op Fabriano Accademia 160 g/m2
150 x 210 cm
Foto: Lydie Nesvadba

Guy Rombouts: De droommoord
Guy Rombouts woont in twee statige met elkaar

lancetvormig. Rombouts had gezocht naar benamin-

verbonden woningen, met prachtige, zelfgemaakte vi-

gen van herkenbare snijpuntloze lijnen, waarbij het be-

des en grote lichtkoepels. In dit sprookjesachtige huis,

langrijk was dat die lijnen ook in andere talen namen

waarin je door het behoud van beide trappen een

hadden die met dezelfde letter begonnen.

eindeloze architecturale promenade kan voltrekken,
bevinden zich duizenden opeengestapelde, samenge-

De hiernaast afgebeelde sculptuur vormt het woord

brachte, gerangschikte, liggende, rustende of neerhan-

droom. Rombouts houdt van woorden en sommige

gende voorwerpen, waaronder honderden lichtvoe-

woordspelletjes. Hij houdt van palindromen. De sculp-

tige sculpturen, assemblages, stapelingen en mobielen.

tuur treft ons door de zachtheid ervan, ze is perfect

Rombouts verzamelt bijvoorbeeld bolvormige voor-

gedraaid en gepolierd. Ze rust in haar eigen zaagsel, in

werpen. Daartoe behoren een honderdtal petanque-

een kist die is samengesteld uit het hout dat is over-

ballen, waarmee hij twee wondere stapelingen heeft

gebleven van de oorspronkelijke balk. Sinds ik het in

gemaakt. Overal vind je knikkers van allerlei kleuren,

2007 heb tentoongesteld, heb ik dit voorwerp al ver-

glassoorten en formaten, maar ook glazen voorwer-

schillende keren gekoesterd. Pas nu besef ik dat het

pen als karaffen, stolpen, schaaltjes, stoppen voor fles-

ook een moordwapen is, waarvan de uiterlijke zacht-

sen en artefacten met niet te achterhalen oorspron-

heid ons herinnert aan de malsheid van de gebraden

kelijke bestemmingen. Andere voorwerpen die je ziet,

lamsbout, enkele uren na het kille gebeuren.

zijn kettingen, allerlei soorten takken en twijgen, vaak

www.azart.be
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met doorns, gedroogde, krullende sinaasappelschillen,

Ik zat tegenover een van mijn leermeesters aan de uni-

één schuin hangende grashalm, deinende vogelveren,

versiteit, in een seminarie met slechts drie deelnemers.

springveren, metalen ragebollen om schoorstenen te

Hij zat recht tegenover mij, op een meter afstand. We

vegen, de metalen cijfertjes van een vogelpik-doelwit,

lazen samen een boek. ‘Dromers zijn moordenaars,’

kooien, een uitgeholde boomstam, scharen, zaden, no-

sprak hij. ‘We moeten de werkelijkheid zoeken, niet

ten, cimbalen, bellen, klokjes, xylofoons, mondharpen

de droom.’

enzovoort. De meeste voorwerpen hebben een iele,
vaak geassembleerde structuur, het zijn dunne aders

Zojuist trok ik naar de zolder, waar het hier besproken

die ruimte rond zich verzamelen. Samen roepen ze

werk zich al enkele jaren bevindt, met de bedoeling

een wereld op van het verschil, van de verscheiden-

het te fotograferen.Toen ik het sarcofaagje openmaak-

heid, van een eeuwig variëren en elegant woekerend

te, zag ik dat het voorwerp helemaal niet het woord

samenklonteren. De zelfgemaakte voorwerpen lijken

‘droom’ spelt, maar het woord ‘hemel’. (Met de ‘h’ van

tot stand gekomen te zijn door ontmoetingen van hun

haarspeld, de ‘e’ van elleboog en de ‘l’ van lancet.) Ik

onderdelen. Vaak gaat het om voorwerpen met gaten

had een werk van Guy Rombouts gedroomd en er

waarin andere dingen vasthaken. Een versteende zee-

gratis een palindroom bij gefantaseerd.

spons met daarin stekels van een stekelvarken.
Een groot deel van Rombouts’ werk vertrekt van het
Azart: een zelf gecreëerd alfabet waarvan de letters
gebaseerd zijn op vormen waarvan de naam begint
met dezelfde letter. Zo heeft de ‘h’ de vorm van een
haarspeld, de ‘k’ heeft de vorm van kantelen en de ‘l’ is

‘Hemel’ (2001)

Damien De Lepeleire: Kromzucht
Ik ontmoette Damien De Lepeleire (1965) in 1983,

functioneren de wolken ook als uitstulpingen van de

toen hij een atelier deelde met Michel Frère en Pascal

passe-partoutachtige witte boord die aangeeft dat je

Courcelles. Sindsdien volg ik zijn werk, dat regelmatig

niet alleen naar een schilderij kijkt, maar ook naar een

nieuwe wendingen neemt. De Lepeleire is een schilder

beeld, naar een reflectie over wat schilderen zou kun-

die durft te vernieuwen. Daardoor is het voor buiten-

nen zijn.’

staanders soms moeilijk de verbanden tussen de verschillende periodes te zien, ook al vertoont zijn werk
een consistente poëzie, een gevoel voor humor en
een constant gevecht tussen virtuositeit en een eigenschap die typisch is voor schilders en die ik zou willen
omschrijven als kromzucht: het voortdurend verleggen van de grenzen van het herkenbare, erkende of
als mooi ervaren schilderij.
In 2003 vertelde hij mij dat hij, door een gebrek aan
financiële middelen, het aquarelleren had ontdekt.
Sindsdien maakte hij honderden aquarellen, bijvoorbeeld voor het kopiëren van zijn favoriete platenhoe-

www.hanstheys.be/artists/damien_de_lepeleire
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zen of, enkele jaren later, het naschilderen van zwartwitreproducties van bronzen sculpturen. In 2008
ontdekte De Lepeleire een manier om te aquarelleren
op doek: hij schilderde een onderlaag met olieverf en
greep daarop in met lakverf terwijl de olie nog nat
was. De lakverf gedraagt zich dan als waterverf op
nat papier. In Chinese Landscape (2008), hiernaast afgebeeld, gebruikte hij deze techniek. In 1997 maakte
De Lepeleire een reeks collages door dames weg te
snijden uit pornofoto’s. Tegenwoordig maakt hij collages met cirkelvormige fragmenten van reproducties
én hij creëert pop ups: uitgesneden afbeeldingen van
maskers en sculpturen die hij rechtop plaatst, zodat ze
opnieuw diepte lijken te krijgen. Ik vermoedde dat de
twee witte vlakken in dit schilderij iets met dit uitsnijden te maken hadden en vroeg ernaar.
‘Misschien ontstonden die vlakken wel uit mijn praktijk
als wegsnijder,’ vertelde hij, ‘maar voor mij zijn het in
de eerste plaats wolken. In Chinese landschappen heb
je vaak wolken of mistpartijen die een gedeelte van
het landschap aan het gezicht onttrekken. Maar hier

‘Chinese Landscape’ (2008)
Olie en lak op doek, 230 x 180 cm
Privéverzameling, België
Foto: Kristien Daem
‘Pseudopolitan Bench by NFA office’

Vaast Colson: Weerstand

www.hanstheys.be/artists/vaast_colson
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‘Helena Sculpture’ (2006)
Hout, eiken triplex, spaanplaaat, WBP, aluminium,
leer, acrylaat, 12 schilderijen, singels, wielen, scharnieren.
Gesloten: 100 x 185 x 413 cm, open: 130 x 225 x 638 cm

Een sleutel voor een nauwer aanvoelen of begrijpen

Colson vergeleek het schilderen van deze portret-

van het werk van Vaast Colson (1977) is het begrip

ten met een actie in 2002, toen hij in het Zwitserse

‘weerstand’. Toen hij mij zelf voor het eerst vertelde

Grächen op zoek ging naar een steen die hij in de

dat hij weerstand moest opzoeken om tot zinvol

zomer van 1988 tijdens een wandeling had moeten

werk te komen, vond ik dit een prachtig beeld, dat

achterlaten van zijn ouders. Het was iets dat hij moést

precies beschrijft hoe een begaafd kunstenaar, die de

doen. Hij beschreef hoe je, na langdurige omgang met

vigerende codes begrijpt en met alle gemak kan toe-

het oeuvre van een kunstenaar, sympathie kan gaan

passen, zou kunnen ontsnappen aan de voorspelbaar-

voelen voor de persoon die achter dat werk schuil

heid. Later begreep ik dat elke held in de literatuur,

gaat. Het was voor hem belangrijk te beseffen dat

bijvoorbeeld Oedipus die een koppige zwerver op-

Kippenberger al overleden was toen hij diens werk

ruimt, zich onderscheidt door op zijn pad een weer-

ontdekte. Een persoonlijke ontmoeting was onmo-

stand te ontmoeten en al dan niet te overwinnen. Een

gelijk, maar ook ongewenst. De artistieke ontmoeting

mooi voorbeeld hiervan was Colsons voornemen, in

was permanent. Colson besloot die ontmoeting een

2004, op twaalf dagen tijd twaalf portretten te schil-

leesbare vorm te geven in een reeks portretten van

deren van de dochter van de overleden kunstenaar

Kippenbergers dochter Helena. Hij zocht haar op in

Martin Kippenberger. Dit voornemen vloeide onder

Keulen en fotografeerde haar. Hij keerde terug naar

meer voort uit Colsons bewondering voor het werk

Antwerpen, sloot zich op in de galerie en begon te

van Kippenberger. ‘Mijn ontmoeting met het werk van

schilderen.

Kippenberger was als een thuiskomst,’ vertelde hij, ‘ik
maakte kennis met een geladenheid die mij verraste.’

Van bij de aanvang was het niet de bedoeling deze
schilderijen te beschouwen als échte schilderijen, als

‘Elke kunstenaar is een mens,’ zegt Kippenberger, de

de vruchten van jarenlang onderzoek, zoals Colson

bekende uitspraak van Beuys omkerend. Colson vindt

bewondert bij Nick Andrews. Het ging hem om het

in Kippenbergers werk een mens. Bovendien vertelt

vastleggen van een ontmoeting, het vormgeven van

het werk ook over de manier waarop een kunstenaar

een moment. Daarom ging hij op zoek naar een ma-

kan omgaan met zijn persoonlijk leven en hoe je daar

nier om de schilderijen te tonen zonder ze te tonen

beelden uit kan trekken zonder je te beperken tot een

en bedacht hij een prachtige, reusachtige kast die één

huishoudelijke anekdotiek.

keer per jaar, op de verjaardag van Helena, opengeschoven en opengeklapt mag worden. De toeschou-

De reeks Jacqueline: The Paintings Pablo Couldn’t Paint

wer ziet dan twee zitbanken en een tafelblad. Op dit

Anymore vertrok vanuit Kippenbergers thuiskomst in

tafelblad bevindt zich een reliëf dat alle silhouetten van

het werk van Picasso, die voor de gelegenheid bij zijn

de twaalf schilderijen bevat, zodat de bezoeker ‘rub-

voornaam aangesproken wordt, als mens dus, en niet

bend’ een kopie kan maken, zij het van alle contou-

als onnavolgbaar kunstenaar. Er is geen sprake van na-

ren tegelijk, als een nieuw te ontwarren raadsel. De

volging, maar van een ontmoeting. Kippenberger schil-

schilderijen, ingesnoerd, zijn zichtbaar als stapel, maar

dert portretten van Picasso’s echtgenote Jacqueline,

geven hun beeld niet meer prijs.

omdat de dode Picasso het niet meer kan. De schilder
zet de traditie voort. Er is geen breuk. De zoon volgt

Veel kunstwerken in dit boek werden geselecteerd

de vader op. Maar als de vader onnavolgbaar is, gaat

door de kunstenaars. Dit werk werd gekozen door

de zoon op zoek naar een nieuwe mens in zichzelf.

Colsons vader.

Freek Wambacq: Botsingen
In 2009 schreef ik over een tentoonstelling van Freek

die voor blinden onleesbaar wordt achter het glas van

Wambacq dat ze zich schikte als een ritme, waarbij

de lijst. (Iemand die niet blind is en het alfabet kent, kan

heterogene materialen en vormen zich voordeden

de beschrijving probleemloos lezen.)

als een soort van edele overschotten: ‘als de rekwisieten van een al te lange, maar niet onaangename

Rustling Leaves, de tafels met de video- en geluidsban-

droom, die we na het ontwaken aantreffen in onze

den, doet denken aan de sculptuur Rocaille uit 2009:

slaapkamer. We denken terug aan de eerste surrea-

een grote stapel met de hand gewassen schelpjes, rus-

listische voorwerpen, zoals met bont bekleed bestek

tend op een zeil als sokkel. Ook hier ging het om een

of een strijkijzer met spijkers, maar dan herdacht en

stilleven of een maquette voor een landschap, waarbij

doorgedreven, met nieuwe materialen en voorwer-

het ruisen van de zee opklonk in de stilte.

pen, verdwaalde hulpstukken, betrokken in doe-hetzelfzaken en geheime plekken met reusachtige rekken

(Felix De Boeck maakte ook een portret van mijn

waar bouwmaterialen verkocht worden. Verschillende

grootvader.)

vormen en texturen schurken zich tegen elkaar. Ze

www.freekwambacq.net
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wrijven tegeneen en blijven aan elkaar plakken. Sculp-

Wambacq schrijft dat hij met de tentoonstelling van

turen die zelf stapelrekken zijn, gammele torens, ver-

De Boecks portret van zijn grootvader wil zinspelen

dachte ontmoetingen, verstijfde accidenten… Soms

op het ruilen of ontlenen van kunstwerken, omdat het

neemt dit collageachtige samengaan de vorm aan van

werd gemaakt uit dank voor bewezen diensten. Ik voel

drie biljartballen die in een kartonnen eierdoos rus-

vooral het verlangen om door middel van collageach-

ten, soms gaat het om glimmende wieldoppen die met

tige botsingen van uit hun verband gerukte, heteroge-

behulp van een ijzeren sculptuur een toren vormen,

ne elementen verzwegen beelden, verhalen, gevoelens

soms om appels die gegraveerd werden met archi-

of gedachten aanwezig te maken. En niet noodzakelijk

tecturale tekeningen, soms om een menselijke figuur

alleen voor het publiek.

met opgezette hondenkop die een pvc hondenhok
als kapmantel torst, soms om een werkbankje dat verbreed werd tot synthesiser-tafeltje… Het werk van
Freek Wambacq is de droom van een piepschuimen
zwerver, een scheepspiraat van pvc, een David van fineer, een huis gemaakt van versnipperde, broze stukken, ineengeplakt en stralend.’
In een recente tentoonstelling in het M HKA ontmoeten we een schilderij van Felix De Boeck, een in braille
omgezette en ingelijste beschrijving van een werk van
Vantongerloo en twee tafels, waarbij de ene bezaaid
ligt met videobanden en de andere met geluidsbanden. Elke sculptuur maakt een verlies aanwezig: de
door Felix De Boeck geportretteerde grootvader van
Wambacq, de beelden en klanken van de banden en
het werk van Van Tongerloo of de beschrijving ervan,

‘Rustling Leaves #1 & #2’ (2012)
Felix De Boeck
‘Portret van René Jacobs’ (1955)
‘Construction dans la sphère’ (2012)
Foto: Kristien Daem

Edith Dekyndt: Zwevend leven

www.edithdekyndt.be

Ground Control is een grote, met een mengsel van lucht
en helium gevulde ballon, die autonoom door de tentoonstellingsruimte zweeft. Het werk doet denken aan
Aquarium van Ann Veronica Janssens, het opblazen van
ballonnen door Michel François en de zwarte zeepbel
van Liesbet en Piki Verschueren. Het bijzondere aan
dit werk is ongetwijfeld de autonomie ervan, het gedraagt zich volkomen vrij. Onder invloed van trillingen,
lichte luchtstromen en temperatuurschommelingen
maakt de ballon een wandeling door de ruimte, die
daardoor voortdurend van aanschijn en proporties
lijkt te veranderen. Bovendien werkt de ballon ook
als een spiegel, als een wandelende bioscoop. In 2009
vertelde Edith Dekyndt (1960) mij dat ze zich was
gaan afvragen of ze een ballon kon laten zweven. Een
man die luchtballonnen bouwde heeft haar daarbij
geholpen. ‘De ballon gedraagt zich als een levend wezen,’ vertelde ze. ‘Af en toe moet je hem een beetje
bijvoederen. In het begin voelen de mensen zich altijd
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bedreigd door zijn onafhankelijk gedrag, maar algauw
gaan ze zich aan hem hechten en willen ze dat hij goed
verzorgd wordt.’
Ik zag de ballon in een kunstencentrum in Nederland.
Hier wordt hij getoond tijdens de tentoonstelling Dieu
rend visite à Newton (2011) samen met het project
A T P A P B L L E E, waarvoor Dekyndt, in samenwerking met een wetenschapper, een appel met een
tafel wil laten samensmelten op nano-niveau. De appel
verhoudt zich daarbij tot het kleinste element zoals de
aarde tot een appel.

‘Ground Control / Major Tom’ (2008 - 2009)
’A T P A P B L L E E’ (2011)
Courtesy VidalCuglietta Gallery, Brussel

Andy Wauman: Op het strand de keien
Ik ontmoette Andy Wauman (1975) in 2007, tijdens

weinig fiducie in haar overeenkomst met de overheid,

de voorbereiding van een tentoonstelling. Hij had toen

bedenk ik dan, die volgens Hobbes enkel bestaans-

net het woord ‘DANCE’ vormgegeven in prikkeldraad,

recht ontleent aan haar vermogen de mensen te be-

een afbeelding van een edelweiss op een reusachtige

schermen. In het geheim oefent het zich in artistieke

button afgedrukt, het woord ‘IDEAL’ vormgegeven in

kringen, zoals de door de schilder Fred Bervoets be-

steenkool. Zijn hoofdkleuren zijn zwart en wit. Hij is

oefende wipschieting ontstond als verplichting voor

dichter. Hij raapt woorden op, maar hij brouwt ze ook

de mansmensen hun schietvaardigheid te oefenen in

zelf. Soms maakt hij er boeken mee, soms veranderen

tijden van vrede. (In de oude tijden in Engeland was

ze in sculpturen. Ergens schrijft hij over zijn eigen werk

het strafbaar ’s zondags niet te oefenen.) Onder de

dat een levende cultuur alleen kan ontstaan vanuit een

keien het strand, maar op het strand de keien.

bewustzijn van sociale structuren. Hij tracht vormen te
maken die voortspruiten uit zijn eigen achtergrond. ‘Ik
probeer de spontane energie van de straat in mijn artistieke praktijk te brengen,’ schrijft hij, ‘en ik lever een
eigen bijdrage aan de “revolutie van het alledaagse” in
de vorm van teksten en objecten. Een terugkerend
element in mijn werk is mijn protest tegen cynisme
en een voorkeur voor de sensualiteit en romantische

www.andywauman.com
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waarde van materialen die je op straat vindt, materialen die de zwervers beter kennen dan de burgerlieden. Maar ik noem mezelf liever een poëtisch terrorist
dan een politiek activist.’
Tijdens een van mijn bezoeken in 2007 toonde Wauman mij de motorkap van een Ferrari die hij pas op de
kop had getikt. Vandaag stuurt hij mij een foto van het
recente werk Vital Spot (bladgoud op gezandstraalde
en gelakte aluminium Ferrari motorkap). Ik vraag hem
hoe de blutsen in de motorkap er gekomen zijn. ‘Het
zijn kogelgaten die ik met een colt 45 in de motorkap
heb geschoten,’ antwoordt hij. ‘Eén kogelgat is afgewerkt van 24 karaats bladgoud.’ Ik vraag hem waar dit
schieten is gebeurd (want ik wil alles weten). ‘Op een
schietstand, het wapen was van een van de mannen
van de schietstand,’ antwoordt hij.
Ik denk natuurlijk aan de beroemde kogel van Chris
Burden, de ontplofte BMW van Rob Scholte, maar
meer nog aan de allereerste werken van Panamarenko (Koperen plaatjes met kogelgaten). Het volk heeft

‘Vital Spot’ (2012)
Bladgoud op gezandstraalde, gelakte
aluminium Ferrari motorkap, 175 x 165 cm

Christian Van Haesendonck: Randgevallen

www.hanstheys.be/artists/christian_van_haesendonck

Duizend jaar geleden, toen het lot en de mensen mij
nog niet tot een soort van kunstcriticus hadden gemaakt, studeerde ik wijsbegeerte in Brussel. Ik woonde
nergens, ik ging vaak naar de bioscoop en het theater,
ik acteerde, ik schreef verhalen en gedichten en ik was
geboeid door het plastische werk van enkele mensen die ik toevallig had ontmoet. Van donkere, slecht
verlichte dagen aaneengeregen waren de jaren tachtig
en het leek alsof ik mijn hele leven zou slijten in het
natte, glimmende decor van de Brusselse straten, tot
ik ontdekte dat er mensen bestonden zoals Christian
Van Haesendonck (1957), Louis Peeters en Guy Van
den Heule, die fijne, uit hun haak getrokken prenten
fabriceerden die in de starre façade van de wereld
rimpels trokken of scheuren waar men zijn vinger
tussen kon steken en waar licht en lucht door kwam.
Graag las ik ter gelegenheid van de openingen van
hun tentoonstellingen eigen schrijfsels voor, waarvan
ik hoopte dat ze de toehoorders evenzeer zouden
roeren als de frivool-serieuze, vrolijk-zwaarmoedige
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papieren werelden van mijn kameraden. Hoog was
de bakstenen brug boven de eindeloze, duistere Dostojevskistraat op die wondere plek in Elsene waar
lange straten onder elkaar doorlopen op moeilijk te
bevatten ruimtelijke manieren, met hoogteverschillen die niemand kan verstaan. Altijd volgeslorpt van
vocht, in vaalgeel tegenlicht, als schoolgebouwen uit
noodlotszwangere jeugdherinneringen, stonden daar
tijdloze, tegen elkaar aanleunende en schijnbaar licht
vooroverhellende bakstenen woongebouwen waar
niemand woonde die je kende, behalve Christian Van
Haesendonck, wiens tragische en tegelijk grappige tekeningen en met het penseel getekende schilderijen
leken uit te stijgen boven de benauwde, donker vocht
opzuigende wereld waarin ze waren ontstaan.
Enkele jaren geleden heb ik Van Haesendonck opnieuw ontmoet. Hij woont op een plek in Antwerpen, waar het schommelende wateroppervlak van
het Bonapartedok onbekommerd lichtvlekken rondstrooit over de modieus geplamuurde gevels van pas
gerenoveerde of onlangs opgetrokken gebouwen. De
aankleding van zijn appartement doet denken aan het

interieur van Kurt Ryslavy en aan installaties van Guillaume Bijl. Teveel stoelen, die over de ruimte verspreid
zijn als esthetische obstakels en de schijn van gezelligheid alleen maar ophouden om hem zelf meteen te
verstoren.
Zo werken ook Van Haesendoncks tekeningen.
Als aan de kant gezette stoelen die de aandacht trekken, uitgegleden en op een hoopje gevallen letters,
dwarse kanttekeningen, vertrokken werelden, vergezichten, kribbelkereltjes, draadlandschapjes, randgevallen. Stopgezette tekeningen die als het verstoorde, geribbelde vlies op gekookte melk naar de kant van het
blad zijn gedreven. Los aaneenhangende portretten,
afgestroopte beeltenissen, overvliegende boodschappen, verkleuterde communicatie, calculaties, hoogdravende brabbeltaal, pompeuze versierselen, amechtige
horizonlijnen, gestopt, gestremd of opgestropt. Het
ingedamde, het vele wit, de opengetrokken ruimte,
het niet gevulde. De vlek, het morsen, de uitlopers,
de krassen, de geboorte van het nepschema, de ingetoomde nachtmerrie van de administratie, de nagemaakte rangschikking, de vervormde schaduw van
de schoolmeester, het nauwelijks gelukte ontstaan en
de al stevig ingezette ontbinding.  Ook nu nog komen
Van Haesendoncks tekeningen tot stand als nevenactiviteit, in de marge. Ze doen denken aan de geheime
tekeningen van Kafka, die snel in een lade verdwenen
als iemand zijn kantoor betrad. Vaak vormen ze sporen op bedrukt briefpapier of op andere documenten. In die zin doen ze denken aan bepaalde werken
van Joëlle Tuerlinckx, die ook tot stand komen op het
briefpapier en de correspondentie van galerieën en
musea. Ook hier gaat het om minimale toevoegingen,
ontsporingen, rimpels of stippellijnen. En soms doemt
er een spook op, een verschijning, een weemoedige
herinnering of een akelig vergezicht. Clowneske aberratie. Grol. Tekenplezier. Stil verweer. Murmelend commentaar. Nieuwe texturen. Dingen die op zichzelf
staan. Poëzie.
‘Portret van vrouw + landschap’ (2008)
Inkt op gerecupereerd papier met
foutmeldingen uit een printer

Manor Grunewald: Collages als schilderijen
Een jaar geleden schreef ik hoe wonderlijk het was te

Kijkend naar de zwart-wit reproducties in het boek

zien hoe een jong kunstenaar als Manor Grunewald

I always wanted to be David Copperfield, but I turned

(1985) vandaag de ‘appropriatie’ uit de jaren tachtig

out to be a painter dat Grunewald dit jaar maakte,

opnieuw uitvindt en er vermoedelijk op een versnelde

was ik eerst in de war door hun vlakheid, vooral door

manier mee tot nieuwe schilderijen komt. De voorbije

hun contrast met het schilderkunstige karakter en de

maanden hebben zijn schilderijen zich dan ook los-

bijzondere picturale diepte van de collages zelf. Maar

gemaakt van de stencilachtige figuur. Ze zijn luchtiger

deze reproducties hebben iets machtigs voor Grune-

geworden en vrijer.

wald denk ik, omdat ze een diepte in zich dragen die
niet meteen leesbaar is. Hier ontmoeten we een schil-

Wat mij in een recente tentoonstelling het meest

der die ervan houdt diepte uit vlakheid te zien opdoe-

opviel, was het gewijzigde gebruik van sjablonen, dat

men. (Nu ik dit bedenk, heb ik meteen zin opnieuw

steeds vaker lijkt op het vinden van restvormen, zoals

naar Olympia en Le Balcon van Manet te gaan kijken,

het aureool dat achterblijft op de vloer of de muur als

om te zien of de plat geschilderde zwarte kat en de

je een schijf met lakverf hebt bespoten, of de horizon-

plat geschilderde spijlen van het balkon niet alsnog uit

tale en verticale strepen die op de muur achterblijven

de diepte opduiken, zoals de ongeschilderde volumes

na het schilderen van de boord van een schilderij en

in Chinese figuren.)

die daardoor het beeld van ontbrekende vlakken of

www.manorgrunewald.com
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verdwenen schilderijen oproepen. Allicht versterkten

En hiermee wil ik niet zeggen dat ik niet van Grune-

deze elementen de schijnbare terugtrekking van de

walds schilderijen hou, integendeel. Maar het is mooi

zwart-wit beelden. Het was alsof we naar lege frames

te zien hoe schilderkunstig zijn collages kunnen zijn.

keken, naar weggeknipte beelden, naar schilderijen
met een minimale, lichtvoetige textuur.
Het meest ben ik de voorbije maanden echter geraakt door mijn kennismaking met zijn collages. Het
bijzondere aan deze werken is dat ze zijn opgebouwd
als schilderijen. Het zijn schilderijen van papier. Vrijwel
elke toevoeging creëert een nieuw picturaal vlak, dat
zich op een andere denkbeeldige diepte schijnt te bevinden. Samen vormen ze een trap in een imaginaire
ruimte. De westerse schilderkunst (in tegenstelling tot
bijvoorbeeld de Chinese) was bijna altijd een poging
voorwerpen in een denkbeeldige ruimte te plaatsen
door te tonen hoe hun botsing met het licht hun volume voor ons schetste. Het bijzondere aan Rubens
was, aldus Roger Fry, dat hij elk afzonderlijk voorwerp
in zijn schilderijen met een eigen couleur locale in de
ruimte kon plaatsten zonder dat zijn werken (die zich
bijvoorbeeld op twaalf verschillende dieptes afspelen)
hun samenhang verloren.

‘Pulp and Paper Profits’ (2011)
Collage, olieverf, plastic, lijnzaadolie, potlood op papier,
65 x 50 cm

Ermias Kifleyesus: Een schilderij moet glanzend, fris en warm zijn
Kifleyesus (1974) woont in Brussel. Daar maakte hij

spraak van Kifleyesus’ moeder: ‘A priest who doesn’t

een mooie reeks schokkerige filmpjes waarin je hem

have dinner, doesn’t pray from his heart during mass’.

ziet aanbellen bij tientallen huurders in dezelfde ‘op-

Kifleyesus gaat te werk als een schilder die zo weinig

brengstwoningen’ en hem via de ‘parlofoon’ hoort vra-

mogelijk schildert en zoveel mogelijk nadenkt over

gen of ze Pablo Picasso, James Ensor of René Magritte

zijn plaats in de wereld en de kunstwereld, zoals Angel

kennen. ‘Non, je ne le connais pas. Il a habité ici?’

Vergara en Vaast Colson. Zijn werk behoudt echter
die bijzondere kwaliteit van schilderijen of sculpturen

Deze zomer deed Kifleyesus een performance op het

die door hun makers telkens verder in het lelijke of

De Coninckplein in Antwerpen.

het onbehoorlijke worden gedreven, zoals je kan zien
bij Walter Swennen, Damien De Lepeleire, Peter Bug-

Kifleyesus: ‘Eén persoon ging mij te lijf, vijf mannen pro-

genhout of Tamara Van San, maar tegelijk getuigen van

beerden mij te beschermen, iemand begon mijn ge-

de grootste vormbeheersing. Het schilderij dat we

zicht te strelen en een achtste persoon bood zich aan

hier bespreken vertoont onderdaan bijvoorbeeld een

als bemiddelaar. Elke cultuur heeft eigen regels, die op

rafelige, schijnbaar slordig afgesneden boord, maar ook

zo’n moment zichtbaar worden. Ik probeer als kunste-

een brede, witte, onbeschilderde strook die vormgeeft

naar een evenwicht te vinden tussen het individuele en

aan een esthetiserende afstand.

het sociale. Daarom maak ik onder meer werk door

www.facebook.com/ermias.kifleyesus
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geprepareerd papier aan te brengen in de cabines van

Kifleyesus: ‘Een schilderij moet glanzend, fris en warm

telefoonwinkels. Ik hou van de gedachteloze krabbels,

zijn, zoals een penis. Het moet de mensen aantrek-

droedels en schetsen die mensen maken terwijl ze aan

ken als een magneet. De frisse elementen, zoals de

het telefoneren zijn.’

fluokleuren, komen uit het straatbeeld. Voor mij is dit
schilderij als de Klaagmuur, waar mensen geschreven

In oktober 2009 bevind ik mij nu in de tentoonstellings-

berichtjes in stoppen. Op het schilderij tref je bericht-

ruimte van De Markten in Brussel. De vloer is bezaaid

jes of roddels aan die ik in de buurt heb opgevangen,

met kruiden en ongekookte pasta. Als je rondwandelt

alsof ik ze in de muren van de kerk heb gestopt. Als ik

ontploffen de spirelli’s en de rigatoni’s onder je voeten.

op het De Coninckplein word aangevallen en er rond

Het ruikt heel sterk naar anijs en koffie. De ruimte is

mij tumult ontstaat, neem ik dat waar als verganke-

halfduister. Rechts wordt een film geprojecteerd op de

lijke culturele landschapjes. In mijn schilderij probeer

witgeschilderde, bakstenen muur. De hoofdrolspelers

ik zo’n landschapje op te roepen door er uitspraken

zijn een omgekeerde tafel, een stokbrood en een kof-

in te verwerken. Ik hou van het feit dat een schilderij

fiekopje. Links staat een monitor op de grond, waarop

een privé-aangelegenheid is, die sociaal contact mo-

we een video zien waarin op een ondersteboven ge-

gelijk maakt. Alleen ik weet hoe het schilderij gemaakt

houden tafel kruiden gemengd worden. Links achter-

is, maar het is ook gemaakt voor de mensen die het

aan zien we een prachtig schilderij, leunend tegen de

zullen zien. Je weet nooit vooraf hoe een schilderij

muur en verlicht door een liggende schemerlamp. Het

zal ontstaan. Het is met schilderijen als met de liefde:

stelt de voorgevel van de Sint-Kathelijnekerk voor die

als ze verschijnen, moet je ze vastpakken, als ze niet

zich vlak bij De Markten bevindt. De basistonen zijn

verschijnen, kan je er niet naar op zoek gaan. Anders

lichte aardekleuren, wondermooi. In uitgespaarde vlak-

word je een soort van keramist.’

ken flitsen gespoten fluokleuren op. Over het schilderij staan zinnetjes geschreven, waaronder deze uit-

Zonder titel (2009)

Pascal Courcelles: Het schilderij als schildpad

www.pascalcourcelles.be
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Pascal Courcelles (1956), die als jongeling een atelier

waterlopen, een verbinding tussen twee steden en-

deelde met Michel Frère, is een meester in het hante-

zovoort. Ik vond het boeiend schilderijen te maken

ren van pasteuze partijen, waarin hij met brede pense-

op basis van de gebruikte luchtfoto’s en de basisregel

len of paletmessen zeer kleurrijke vlakken kan trekken.

van de hoofdassen te respecteren, zodat mijn schil-

Op die manier roept hij, bijvoorbeeld, prachtige beel-

derij meteen een structuur had, maar ook een vorm

den op van bloemen. Tot voor kort deed hij dit altijd

van circulatie. De structuur bewaar ik, de vrijheid zit in

op een korrelige, droge ondergrond, waardoor een

de kleuren. En dan krijg je weer hetzelfde fenomeen:

hard, bijna kitscherig contrast ontstond. Hij neigde er

sommige mensen zien er een brandende stad in, an-

ook toe in reeksen te werken, wat hem belette vrijer

deren een vrolijke stad en nog andere niks. Voor mij is

en sneller te evolueren. Nu hanteert hij tal van ver-

het een vrij schilderij.

schillende stijlen tegelijkertijd. Hij maakt bijvoorbeeld

Ik dacht tijdens het schilderen van dit schilderij ook

porseleinen worstsculpturen die onherkenbaar tradi-

aan het kubisme, door de verschillende standpunten

tionele thema’s van schilderijen hernemen; hij maakt

die je kan innemen om een stad te fotograferen of te

dunne schilderijen met nieuwe kleur- en vormexpe-

tekenen zoals in die prachtige stadsgezichten uit de

rimenten, hij illustreert kaften van bestaande boeken,

middeleeuwen, waarbij je niet alleen de stadswallen

hij laat erotische tekeningen ontstaan en hij schildert

ziet, maar ook de hele stad die erachter ligt, omdat de

pasteuze landschappen. We voelen hier hoe een man

tekening vanuit verschillende standpunten is gemaakt,

op latere leeftijd een vrijheid verwerft of verovert die

zoals in het kubisme. Wat een veel leesbaarder beeld

veel jonge mensen nooit zullen bereiken, omdat ze

oplevert dan het plan van een architect, trouwens. Ken

geen duizenden pogingen achter de rug hebben. Een

jij iemand die het plan van een architect kan lezen?’

voortreffelijk persoon, bovendien, die rozen teelt.
Ooit vertelde hij mij over een bezoeker die in een
schilderij de afbeelding van een schildpad had ontwaard. ‘Ik vraag mij af,’ verzuchtte hij, ‘waarom het
moeilijker is in een schilderij gewoon een schilderij te
ontwaren dan een schildpad’.
Ik vroeg Courcelles hoe dit schilderij tot stand is gekomen.
Courcelles: ‘In een tweedehandsboekenwinkel vond
ik het boek L’espace de la ville. Thérorie et pratique,
geschreven door Robert Krier, de broer van de stedenbouwkundige Leon Krier aan wie het boek is opgedragen. Ik heb dat boek snel gelezen, te snel waarschijnlijk, maar de hoofdgedachte was dat je bij het
heropbouwen van een verwoeste stad het best de
grote verkeersassen bewaart, omdat die een reden
hebben voor hun ligging, Vaak heeft dat te maken met

‘Stuttgard – R.K.’ (2012)
Olie op doek, 100 x 100 cm
Foto: Luc Scrobiltgen

Michel Frère: Uit de diepte
De laatste keer dat ik Michel Frère ontmoette (hij is
overleden in 1999) zei hij, woedend, tegen niemand in
het bijzonder, gewoon voor zich uitstarend: ‘Niemand
begrijpt hoe moeilijk het is een goed schilderij te maken’. Los van het feit dat deze opmerking ongetwijfeld
juist is, maakte Frère het zichzelf niet makkelijk. Soms
werkte hij tot drie maanden aan één schilderij, dat tot
vierhonderd kilogram kon wegen. De reden hiervoor
was dat hij in zijn schilderijen toetsen met verschillende kleuren uit de diepte wilde laten opduiken naast
andere toetsen die ook uit de diepte opdoken en samen een vibrerend oppervlak creëerden. Het is onmogelijk zijn werk te reproduceren. U moet het zien.
Of u mag dat niet vergeten als u naar de afbeelding
hiernaast kijkt.
Frère leidde mij ooit rond in een museum, waarbij hij
elk schilderij (waarvan hij bij voorbaat wist te vertellen dat het in de volgende zaal hing), voorzag van een
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boeiend commentaar. Soms prees hij de lijst, soms de
inclinatie van een arm, soms een toets, soms een miniem kleurvlekje. Elk schilderij had iets te bieden.
Zo genereus tegenover zijn collega’s en zo hard voor
zichzelf…

‘Barbizon no 4’ (1992)
Olie op doek, 214 x 247 cm

Xiao Xia: Amerikaanse thee
De uit Nankin afkomstige schilder Xiao Xia (1957)
leefde twintig jaar in Brussel. Na zijn terugkeer naar
China in 2003 hielp hij zijn vader, een traditioneel
schilder, diens oeuvre te voltooien en wijdde hij zich
aan het perfectioneren van zijn eigen traditionele stijl.
In 2010 hervatte hij het werk aan zijn hedendaagse
schilderijen.
Toen Xiao Xia in de jaren tachtig in België arriveerde koesterde hij een fascinatie voor Duchamp en
Beuys en vooral voor diens geloof in het overbrengen
van een levende warmte door middel van organische
stoffen zoals was en vet.
Het hier afgebeelde werk dateert uit 2010. Het
toont hoe Xiao Xia het Europees-Amerikaanse idioom beheerst en dit heeft laten samensmelten met
de traditionele schilderkunst in de groene vlek: het
dwarrelende theeblad, dat de duttende keizer Tsjen
Nung (die tijdens zijn middagslaapje altijd een glas
warm water bij de hand had) volgens Lu Xun de thee
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heeft laten uitvinden.

Zonder titel (2010)

Leon Vranken: Zijwaartse stapeling
Wie in 2009 de eerste solotentoonstelling van Leon

Sommige sculpturen zijn gewone gebruiksvoorwerpen, zo-

Vranken (1975) bezocht in de Stella Lohaus Gallery,

als een stoel en een bowlingbal, die je herschilderd hebt.

betrad aanvankelijk niet een tentoonstellingsruime,

Andere voorwerpen, zoals de lange balk en de kegel, zijn

maar een nauwe, donkere, met houten wanden afge-

zelf gemaakte imitaties. Hoe zie je de verhouding tussen

sloten gang. Wie aan het eind van die gang tegen de

die sculpturen?

achterwand duwde, creëerde zo een opening waar-

Vranken: ‘De bowlingbal en de stoel zorgen voor een

door de tentoonstellingsruimte toegankelijk werd. De

beetje lucht in de stapeling. Ze zorgen er ook voor

volhardende bezoeker stapte vervolgens uit een zij-

dat de mensen iets herkennen, waardoor ze anders

waarts gestapeld samenstel van sculpturen, waarvan

gaan kijken naar de vormen die ze niet herkennen. Er

het grootste gedeelte over rails rolde, waarbij een

zijn ook tussenvormen zoals de balk en de kegel, die

uiterst secuur aangebracht, verborgen tegengewicht

ze wel herkennen, maar die eigenlijk niet echt zijn. De

ervoor zorgde dat de opening waardoor de bezoeker

kegel heb ik gemaakt uit opeengestapelde, op maat

de ruimte had betreden, zich meteen weer sloot. Elke

gezaagde schijfjes MDF. Als je goed kijkt zie je dat hij

keer als iemand uit de sculptuur tevoorschijn kwam,

een beetje scheef is.’

werd een verfrol met een lange steel een veertigtal
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centimeter omhooggeduwd uit een bakje met tur-

De balk is afgewerkt met fineer. De schraagjes van de

kooiskleurige verf, zodat er telkens een nieuw laagje

twee behangerstafels zijn van dennenhout en eik.

verf op een lichtjes schuin staande plaat (waarachter

Vranken: ‘Deze installatie gaat voor mij over vormen

het tegengewicht schuilging) werd aangebracht. Wat

die echt willen zijn, maar daar niet helemaal in slagen.

een mooie vrijgezellenmachine! Hoe teder en delicaat

In elke sculptuur zit het verlangen te lijken op een

dynamisch het binnendringen van de donkere gang en

basisvorm zoals een bol, een kegel, een balk of een

het resulterende likje verf! Eerst deinzen we achteruit

kubus. De kegel heeft ook de neiging een basisvorm

om dit spektakel in zijn geheel met de blik te kunnen

te worden, maar het is nog niet gelukt. Samengevat

omvatten, daarna gaan we de afzonderlijke sculpturen

zou je kunnen zeggen dat ik bezig ben met vorm, kleur,

nieuwsgierig van dichterbij bekijken.

ritme, materiaal en compositie. (Lacht.)’

Leon Vranken: ‘Iemand dacht bij het zien van deze
sculptuur aan testsituaties bij Ikea, waar matrassen
door zuigstangen eeuwig gemarteld worden om hun
duurzaamheid aan te tonen. In die zin zou je deze opstelling kunnen zien als een opstelling om een verfrol
te testen… Maar voor mij gaat het 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.’

‘The Travelling Riddle’ (2009)
Massief hout, fineer, staal, verf, polyester,
245 x 910 x 132 cm
Foto: Carine Demeter
Courtesy Stella Lohaus Gallery

Wouter Bolangier: Een zeldzaam gebeuren
Wouter Bolangier (1964) maakt voornamelijk werk
met glas, roestvrij staal en rubber. Op een strenge,
sobere, ingehouden manier trachten zijn sculpturen,
composities en installaties zich te onttrekken aan het
vuil, het onrecht, de vergankelijkheid, de ziekte, de
dood, de onvervulde verlangens, de ijdele strevingen,
de verwarring. Ze voeren ons naar een wereld waar
de dingen stil lijken te staan, maar vervuld van eindeloze schitteringen, weerspiegelingen en kleurschakeringen op een betoverde manier opnieuw tot leven
komen. Tegelijk voel je een grote broosheid. Elk schijnbaar stabiel moment is illusoir. (Glas is stilstaand water
dat soms uiteenvalt in scherpe messen.)

ting met je werk op een andere manier gaan kijken en
allerlei verklaringen en verhalen uitproberen.’
Hier zijn de woorden verzonken. Elk werk van Bolangier spreekt op een verstilde manier. In die zin lijkt
het op zijn maker, die een man van weinig woorden is,
maar van heldere daden. Een man die iemand zich als
vriend kan dromen. Een zeldzaam gebeuren.

www.users.skynet.be/wouterbolangier

Als Giorgio Agamben gelijk heeft en je een dandy kan
omschrijven als iemand die erin slaagt niet te struikelen ondanks de weerspannigheid van de voorwerpen
die hem omringen, dan is Wouter Bolangier een dandy.
Zijn laarzen plooien niet dubbel als hij ze probeert
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aan te trekken, zijn sokken draaien hun hiel niet naar
omhoog en zijn paraplu klapt niet naar boven om ons
de blinkende, magere armen te tonen.  
Bedachtzaam luisterend en kijkend, meevoelend, lokt
hij zijn materialen in een bevroren pose, waar ze een
spiegel worden van de vlietende wereld.
Ik vroeg de kunstenaar waaraan hij het meest plezier
beleeft in zijn werk. ‘Eerst moet je neerzitten en beginnen,’ vertelt hij. ‘Elk werk ontstaat op papier. Dat is een
individueel gebeuren. Daarna wordt het meestal een
groepsgebeuren. De meeste werken kan je niet alleen
maken. Die tussenstap waarbij je kan samenwerken
maakt het spannend. Je moet andere mensen in vertrouwen nemen en samen naar oplossingen zoeken.
Daarna keert het werk terug naar het atelier en wordt
je bezigheid weer individueel. Ten slotte zijn er ook de
contacten met de bezoekers die het voltooide werk
zien en erover praten. Dat vind ik ook heel spannend.
Het is boeiend te zien hoe mensen door een ontmoe-

Zonder titel (2012)

Nadia Naveau: Brancusi-achtige zaagtanden
Toen ik in 2006 in mijn boek De schouw van Gaudi

dacht ik. We zwegen een beetje terwijl we keken naar

enigszins schertsend en toch hoopvol een tekst

de voorbij rollende beelden op het computerscherm.

schreef die ik Naar een nieuwe decoratie heb genoemd,

‘Ik ben ontploft,’ zei ze. ‘Ik heb een vrijheid ontdekt die

was ik blij in die tekst Nadia Naveau’s getuigenis over

mij onbelemmerde mogelijkheden biedt.’

het ontstaan van haar sculptuur Shirley’s Temple te kunnen opnemen. De tekst gaf een aantal voorbeelden

De onmiddellijke inspiratiebronnen voor deze won-

van de manier waarop louter visuele, formele of tac-

derlijke verzameling sculpturen waren de ontelbare

tiele strategieën kunnen leiden tot nieuwe texturen of

beeldhouwwerken en decoratieve elementen die

artistieke voorstellen die ons op een krachtige manier

Nadia Naveau twee jaar geleden heeft gezien in Chi-

ontroeren of aan het denken zetten en op die manier

natown in San Francisco en foto’s van de befaamde

soms onze manier van kijken en zijn beïnvloeden.

negentiende-eeuwse Salons in Parijs. In Chinatown
was ze getroffen door de grillige vormen van de wer-

www.hanstheys.be/artists/nadia_naveau
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‘Ik vind het belangrijk dat een beeld vervreemding op-

ken, maar ook door de witte kleur; in de foto’s van

roept. Ik hou van beelden die mij aantrekken, maar

de salons door de wemeling van de witte beelden op

waarbij ik op het eerste gezicht niet weet wat ik er-

een zwarte achtergrond. Beide totaalbeelden heeft ze

mee moet aanvangen, wat de bedoeling ervan is. Een

vermengd met de vormen die in haar vingers zitten

beeld moet een beetje vreemd zijn, een beetje maf,’

en door elkaar geduwd, zoals Luc Deleu onvoorspel-

vertelde Nadia Naveau (1975). ‘Een goed beeld proef

bare, maar onzichtbaar berekende volumes ontwerpt

je, het heeft iets smakelijks, ik kan dat niet verwoorden,

door twee verschillende volumes of constructies door

het is een mengsel dat werkt zonder dat je meteen

elkaar te duwen.

kan lezen waar het zogezegd over gaat. Wat je zegt
over Shirley’s Temple klopt wel. De logica van het beeld

Mijn lievelingswerken van Nadia Naveau zijn de kera-

is puur esthetisch. Ik had zin om iets smakelijks, baroks

mische beeldjes van Le salon du plaisir, de grotere wer-

en lelijks te maken. Ik wilde op een klassieke manier

ken die hieruit zijn voortgekomen zoals Centurion City

uitgaan van het idee in een park tentoon te stellen en

en de grote Santa’s, en het platte werk Roman Riots,

ik dacht aan een soort troon met bovenop een mo-

dat ondanks zijn platheid niet aan ruimtelijke kracht in-

nument. Ik dacht onder andere aan de Neptunus van

boet. Uiteindelijk is dit werk een dunne sectie van een

de Marnixplaats, die ik prachtig vind. De vlammen zijn

werk dat evengoed monumentaal en diep had kunnen

voortgekomen uit het boetseren zelf.’

zijn en er van alle kanten even goed had kunnen uitzien. Want hierin schuilt Naveau’s grootse kracht: dat

In mei van dit jaar bezorgde Nadia Naveau mij een uit

haar sculpturen zich in alle richtingen op een onver-

veelkleurig gelaagde plasticine geboetseerde sculptuur

wachte manier in de ruimte kunnen slingeren.

die een strijdlustige indiaan met verentooi voorstelde.
Het was een prachtig werk, waarin de woestijnroosstructuur die in eerder werk al voorkwam, meer organisch geworden leek. Grappig namaakmarmer en een
sculpturaal meesterschap dat vreugde uitstraalt.
Vorige week zag ik voor het eerst foto’s van Le salon
du plaisir. Ik zat naast de kunstenares. ‘Ze is ontploft,’

‘Centurion City’ (2009)
Keramiek, ca. 115 x 200 x 98 cm

Fred Bervoets: Verhalen voor het volk
In 2007 vroeg ik Fred Bervoets (1942) wat een ‘man-

de Leuvense stoof… Die prent gaat over het voor-

nekensblad’ voor hem betekende. Zelf had ik het ge-

lezen van de nieuwjaarsbrief, met een soort cake op

voel dat de specifieke stijl van zijn figuratieve schilde-

tafel en een konijntje op wieltjes om voor te trekken

rijen en vooral van zijn etsen onder meer voortkwam

aan een touwtje. En kerstavond. “Smoort niet zoveel,”

uit de illustraties, vaak houtsneden, waarmee sommige

zeiden ze altijd tegen mij. Mijn longen zijn rot op de

Vlaamse schrijvers in de eerste helft van de twintigste

tekening. En mijn vrouw en mijn kind staan erbij. Een

eeuw hun eigen werk illustreerden. Ik stond met een

kerstnacht… Een herinnering op de arm van mijn va-

camera voor zijn neus, zodat hij wat onwennig was,

der, toen ik van Duitse soldaten een stukje chocolade

maar dit is wat hij zei: ‘Een mannekensblad? Ge hebt

kreeg. En een Vlaamse familie aan de wasdraad! Met

een kartoon of ge hebt een tekening of ge hebt een

die schubben als minimalistische, miserabilistische ach-

illustratie. Maar ik denk dat een mannekensblad iets

tergrond. En de vloeren zijn altijd gebarsten. (lacht)’

uitzonderlijks is… Ik denk dat een mannekensblad een
vertelling is die heel veel bevat… Wat een moeilijke
vraag… Felix Timmermans, die is soms niet slecht, met
zijn tekeningen in zijn boeken. Veel meer kunst kon je
ook niet vinden. Bibliotheken, dat kende ik nog niet. Ik
zag alleen maar illustraties en mannekensbladen. En de
kaften van de Vlaamse filmkes. Die waren goed… Het
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volk moest het begrijpen. Dat was de hoofdzaak. En ik
denk dat het volk mijn werk ook wel begrijpt.’
Wat betekent de vis in deze ets?
Bervoets: ‘Ah, mijn vrouw is pannekoeken aan het bakken, met mijn dochter. En ik kom weer van de grote
visvangst, zogezegd. Kent ge dat de visvangst? Ik kom
weer van ergens, maar ik heb een cadeautje bij. Een
trofee. We zien ook de koningin en de koning. Boudewijn. En een sanseveria… Aan elk werk dat hier hangt
(de ronde zaal van het M HKA in 2007, behangen met
grote etsen) hangt een heel sentimenteel verhaal vast.
Anders had ik ze niet gemaakt. Ik vertrek van een verhaal. Wat je ginder ziet (wijst naar een andere zaal), zijn
schilderijen. Maar dit zijn prenten: “noodzakelijke illustraties van een herinnering”. Iets dat mij nauw aan het
hart lag, zoals toen ik een of andere kinderziekte had.
Ik sta met pukkels op de tafel om rood op te doen. Ik
stond daar tegen mijn goesting, natuurlijk. Mijn vader
staat er zijn boog op te spannen en te meten, want
kijk zijn meter hangt uit zijn zak. En mijn grootmoeder
zit kousen te breien, want die woonde bij ons thuis. En

‘Doorsnee Vlaamse familie’ (1995)
Archief De Zwarte Panter

Kris Vanhemelrijck: Zwierige bouwsels
Dit beeldhouwwerk van zeewier hangt al enkele jaren

hij uren achtereen bidden, omdat hij moeilijk ademen

zachtjes wiegend aan een ketting die op haar beurt

kon en elke nacht een benauwenis ervoer. Nu maakt

verbonden is met een ketting die twee naaldbomen

hij op handgeschept papier sabelhouwen van zwarte

met elkaar verbindt. Altijd zachtjes dansend, tekent ze

inkt gelijk de kerven van Fontana, met dikke Chinese

altijd een andere schaduw en lijkt ze zo’n voorwerp

penselen over het papier gelikt.

dat tot leven komt bij bepaalde lichtinvallen of som-
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mige sombere gedachten.

Vanhemelrijck schreef mij het volgende over Izumi:

Wat ik prachtig vind aan de grassculpturen en an-

‘Na een vermoeiende dag zeewierplukken tussen de

dere kromme, doorbuigende of zwierige staketsels

rotsblokken van de Normandische kust nabij Cap

van Kris Vanhemelrijck (1946), is dat je voelt dat ze

Griz Nez, en beladen als ezels, hongerig en dorstig

vroeg of laat mogen ineenstuiken. Ze willen omhoog,

terugklauterend naar mijn wagen om de koffer en

je voelt een drang naar monumentaliteit, maar het is

het interieur vol te proppen met algen, zagen we een

een zachte monumentaliteit die haar eigen vermoeid-

zwemmer en een motorbootje de kust naderen. De

heid en verbrokkeling in zich draagt. De toeschouwer

zwemmer kroop moeizaam op handen en voeten uit

heeft het recht achterover te leunen en met vredig

de golven, rechtte zijn rug, maakte enkele zwaaibewe-

gemoed gade te slaan hoe het gras te groeien komt

gingen, keek rond, draaide zich om en waadde weer

en te sterven gaat, traag verdorrend en uiteenvallend,

de zee in om terug te zwemmen naar Engeland.

tot de gemeentelijke reinigingsdiensten het ineenge-

Toen we eindelijk de deur van een onooglijk res-

zakte of kaalgevallen zootje voor uw neus misschien

taurantje openduwden om mosselen met friet te

komen opkuisen.

bestellen, heerste er grote paniek bij alle aanwezigen,
men riep dat de derde wereldoorlog was losgebar-

Er zit ook een geweldige drift in deze bouwsels. Aan

sten en op de televisie zagen Daisy en ik een van de

de ene kant heeft men het stille gadeslaan van de

tweelingtorens in New York instorten.

kleine jongen te voelen, die urenlang kan kijken naar

De volgende dagen hebben we in Zoersel de

het groeien van het gras onder zijn neus, maar aan de

ijzeren basisstructuur van Izumi in het bos van galerie

andere kant heeft men elk moment de uitbarsting te

‘Tweede natuur’ bekleed met zeewier, alwaar de rustig

duchten van een man als een vulkaan. Dat denk ik. Die

ademende klokvorm de omgeving vervulde met de

sculpturen zijn verstilde uitbarstingen. Ze hebben de

geuren van de zee.’

vlammende contour van een sabelhouw. Ze zijn stil en
luid tegelijk, zoals een steen kan schreeuwen.
De jonge Kris Vanhemelrijck leefde aan de rand van
een met heide begroeide heuvel die aan de kim overging in een bos. In dat bos bouwde hij poorten met
afgewaaide takken, soepele twijgen en lang, taai gras.
De poorten hingen tussen twee bomen. Ze waren
gemaakt om het bos in en uit te kunnen stappen of de
spoken tegen te houden. Want ’s nachts, in bed rechtop zittend, bang voor de spoken en de monsters, kon

‘Izumi’ (2001)

Ronny Delrue: Geladen water
Hoe ervaar je de schijnbare tegenspraak tussen de

contourlijn, daar niet. Het gezicht is zwart gemaakt.

donkere teneur van je werk en het feit dat je overkomt

Eén arm is oningevuld gebleven, waardoor een

als een monter, levenslustig persoon?

boeiende, zij het rustige, minimale picturale ruimte

Delrue: ‘Uit de interviews die ik de voorbije twee

ontstaat. Rond het hoofd hangen kleine krulletjes. De

jaar heb afgenomen van een zestal kunstenaars blijkt

tekening geeft een tedere, zachte indruk.

dat ze allemaal een thema hebben waarin ze zich
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vastbijten, waarnaar ze telkens naar terugkeren alsof

Delrue: ‘Deze tekening maakt deel uit van de reeks

ze worden aangezogen door een magneet. Dat kan

Cerebriraptor, een reeks over de overtollige informatie

ook een vormelijk element zijn, natuurlijk, bijvoorbeeld

die onze hersenen opvreet. De krulletjes beelden

de manier waarop ze het probleem van het gezicht

een soort van uitzaaiing uit. Zo’n tekening vertrekt

oplossen. In mijn werk lijken thema en vorm elkaar te

vanuit de anatomie van de poserende persoon, maar

ontmoeten. Ik heb altijd een grote angst gehad voor

op een bepaald moment moet je dat vaststaande

het ouder worden, de aftakeling, het verdwijnen van

beeld loslaten. Het worden beelden van figuren die

lichamelijke en geestelijke vermogens. Die angst komt

de mobiliteit van hun denken en hun bewegingen

tot uitdrukking in mijn werk.

verliezen. In 2003, voor het Ludionboek, heeft Laurent

Ik probeer zo goed en zo vrij mogelijk te leven,

Busine voor het eerst tekeningen geselecteerd die

maar ik ben gefascineerd door alles wat ons beperkt. Ik

tot stand gekomen waren tijdens die wekelijkse

probeer in mijn werk gebruik te maken van vervuiling,

sessies modeltekenen. Het zijn tekeningen die louter

soms krijg je geen lucht meer, alles verpulvert en

voortkomen uit de liefde voor het tekenen, voor het

verdwijnt. Ik denk dat dit voorkomt uit mijn angst

papier, voor het potlood. Soms kleur ik ze in met

zelf af te takelen. Als kind was ik al gefascineerd door

Oost-Indische inkt, soms met het vuile water waarin ik

mensen die stierven. Mijn vaders vader heeft jaren

mijn penselen schoonmaak. Vaak zit daar een smoske

ziek in bed gelegen. Hij had een toeval gehad en kon

in met een kleur die zo geladen is dat ik ze nooit zelf

niet meer spreken. De man zag af. Het oud worden

zou kunnen maken.’

was een zwaar aftakelingsproces. Hij is gestorven toen
ik in het zesde leerjaar zat. Door zijn aftakeling gade te
slaan ben ik bang geworden op dezelfde manier oud
te worden en niet meer mobiel te zijn. Mijn moeders
vader was een vrijbuiter, een markant dorpsfiguur die
zijn pony meenam op café en bier leerde drinken. Hij
heeft gedronken en gerookt tot hij op een ochtend
naar de WC ging en het water aan zijn hart sloeg. Hij
heeft zijn hele leven geleefd als een koning. Hij had
een tuin vol beesten. Ik denk vaak dat ik het goed met
hem zou kunnen vinden als hij nu nog leefde.’
De kunstenaar toont een prachtige tekening, waarin
de contouren van een vrouwensilhouet op de wijze
van een aquarel overschilderd werden met twee grijze
wolkjes Oost-Indische inkt. Hier volgt het wolkje de

‘19.03.2007’ (2007)
Potlood op papier, 32,2 x 24,4 cm

Emilio López-Menchero: Pose en bedrog
Emilio López-Menchero (1960) studeerde architec-

man Le chef d’œuvre inconnu van Balzac schrijft en wijst

tuur en plastische kunst. Hij creëert ruimtelijke inter-

op de passage waar de schilder, wanhopig over zijn

venties (zoals de monumentale, metalen megafoon

onvermogen de adem van een paard te schilderen,

aan het Brusselse Zuidstation), hij doet performances,

de spons haalt over de snuit en ineens de adem ziet

hij maakt foto’s van zichzelf vermomd als beroemd

verschijnen. Afijn, hij legt met veel Latijnse woorden uit

persoon (Frida Kahlo, Picasso, Balzac, Rrose Sélavy), hij

wat elke schilder wéét. Francis Bacon vertelt ook veel

tekent en schildert. Eigenlijk heeft hij altijd geschilderd,

over dit soort accidenten. Ik ben blij dat dit schilderij

maar pas nu lijken al zijn bezigheden samen te komen

zo tot stand is gekomen.

in een vorm die geschilderd kan worden en, anders

Verder zijn er nog veel verhalen over dit schilderij

bekeken, pas de laatste jaren heeft hij zich voldoende

te vertellen. Toen Rodin zijn Balzac wilde maken, be-

aan de schilderkunst kunnen wijden om tot een eigen

schikte hij over slechts één foto van de auteur, die hij

vorm te komen. Het schilderij dat u hier ziet, is een

niet geschikt vond. (Balzac hield er niet van gefotogra-

portret van de negentiende-eeuwse schrijver Honoré

feerd te worden.) Daarom zocht Rodin een dubbel-

de Balzac.

ganger, een wagenmenner, die hij liet poseren. Rodin
had dus zelf een vervalsing nodig om dichter bij het

Emilio López-Menchero: ‘Tijdens mijn studies leerde ik

origineel te komen.’

van Jean Glibert dat je met de schilderkunst buiten de

www.emiliolopez-menchero.be
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lijst kon treden en ingrijpen in het stedelijke weefsel.

Net zoals jij, toen je Picasso, Frida Kahlo, Duchamp en

Daardoor leek een terugkeer naar de ‘echte’ schilder-

Rodins Balzac ging imiteren om nadien te mogen schil-

kunst een soort van stap terug. Op een dag heb ik

deren.

dan toch maar een atelier gehuurd en ben ik opnieuw

López-Menchero: ‘Zeker en vast! (Lacht.) ‘Posture et

beginnen schilderen. Het heeft een tijd geduurd voor

imposture’ noem ik dat (pose en bedrog). Alleen zo

ik weer kon schilderen in plaats van geschilderde teke-

kom je dichter bij jezelf.’

ningen te maken, maar nu zijn er toch een paar mooie
werken te voorschijn gekomen.
Door mezelf te fotograferen als beroemd figuur,
ben ik gaan letten op de details die verankerd zitten
in het collectieve geheugen en die maken dat iets op
Picasso of op Balzac gaat lijken. Bij Balzac is dat de
vlezige dubbele kin, zijn snorretje en zijn romantische
haarlok. Het was niet mijn bedoeling een portret van
Balzac te maken, ik was gewoon bezig met een abstract schilderij, toen ik ineens zag hoe ik hem door
toevoeging van een snorretje en een haarlok tevoorschijn kon roepen. De ogen en de neus waren niet
nodig. Ik vind het fijn dat het niet echt een portret
geworden is, dat het een abstract werk gebleven is,
zonder dat je de indruk hebt naar een schets te kijken.
De toevoegingen hebben een beslist karakter. Tegelijk
denk ik aan Georges Didi-Huberman, die over de ro-

‘In Balzac’s Mind’ (2011)
Olie op doek, 75 x 65 cm

Gwendoline Robin: Een wereld zonder obstakels
Gwendoline Robin (1968) doet performances die met

de manier waarop ze zich blootstelt aan gevaar… En

vuur, rook en ontploffingen te maken hebben. Sinds

dat alles met zoveel gratie en elegantie…’

enkele jaren stelt ze soms ook relieken van deze performances tentoon. Daarnaast publiceert ze edities.

De foto op de vorige pagina toont een performance
naar aanleiding van de tentoonstelling The Moss Ga-

Ik heb haar ongeveer vijftien jaar geleden voor het

thering Tumbleweed Experience in 2007. Het was de

eerst bezig gezien in de achtertuin van een Brusselse

bedoeling een miniatuur vulkaanuitbarsting te creëren,

galerie, waar ze een pijnlijk luid knallend bommensnoer

wat ongetwijfeld is gelukt.

tot ontploffing bracht. Ze kwam op mij over als een

www.gwendolinerobin.be
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levenslustige en scherpzinnige vrouw. Vandaag denk ik

‘In mijn werk bouw ik valstrikken om niet langer bang

er nog net zo over. Robin behoort niet tot het soort

te zijn,’ vertelde Robin mij in 2006. ‘Ik voel mij alleen

mensen die rekenen op een gezwollen of zogezegd

goed in een heden dat bevrijd is van angsten. Perfor-

intellectuele spreektrant om te verbergen dat ze niets

mances zijn een manier om in het moment te blijven:

voelen, niets begrijpen en nooit iets maken. Ze spreekt

het moment waarop ik werk aan de constructie, het

op een bijna ontroerend heldere manier. Vervuld van

moment waarop ik het vuur aansteek en het moment

opluchting herinneren we ons dat een tafel nog altijd

waarop alles gedaan is, waarop ik aan niets anders

‘tafel’ heet, ondanks de uitvinding van de filosofie, het

denk dan aan wat er juist gebeurd is. Ik denk liever niet

design en het warenhuis. Ik ben dol op mensen die

aan de toekomst. En nog minder aan het verleden.

durven helder, leesbaar en genereus zijn.

Elke keer als ik mijn lichaam laat ontploffen, zeggen
de mensen: “Jij bent nergens bang voor.” Ze houden

De tweede performance van Robin die ik heb gezien,

mij voor een sterke vrouw die leeft in een wereld

speelde zich af in De Singel in Antwerpen. Ze was

zonder obstakels. Toch wijst het enigszins op broos-

daar op uitnodiging van Ann Veronica Janssens, die en-

heid, vind ik, jezelf laten ontploffen. Die broosheid heb

kele vrienden had uitgenodigd iets te komen vertel-

ik willen tonen met de publicatie van het boekje Les

len over een boek dat ze hadden gemaakt. Iedereen

nuits de Gwendoline.

verwachtte dat Robin iets zou voorlezen uit haar boek

Elke nacht was ik bang dat ik zou sterven aan kan-

Les nuits de Gwendoline. Ik vroeg Janssens ons te ver-

ker, de gekke koeienziekte, tuberculose, een longont-

tellen hoe ze zich de gebeurtenis herinnerde.

steking of een gaslek. Toen zei een vriend: ‘Schrijf je
angsten op en je zal minder bang zijn.’ Elke ochtend

Janssens: ‘Haar experiment in De Singel was prachtig.

schreef ik mijn angsten op, maar elke nacht kwam er

Toen het haar beurt was, deed ze alsof ze iets ging

een nieuwe angst opzetten. Ik heb ze allemaal geno-

aflezen van een blad papier dat ze voor zich hield. In-

teerd.

eens, in een fractie van een seconde, loste het blad pa-

Het meest beangstigende is niet het risico dat alles

pier op in een kleine ontploffing, in een vlam. Het was

zal ontploffen, maar het risico dat er niets gebeurt. Het

een mooi moment. Voor mij is Gwen een vrouw die

hoogtepunt wordt de dag dat ik recht voor mij uit zal

een boeiend visueel evenwicht heeft gevonden tus-

kunnen lopen zonder verstoord te zijn door het feit

sen kracht en broosheid. De manier waarop ze haar

dat er absoluut niets werkt. Dat wordt het sluitstuk, le

gevoeligheid beschermt door middel van zo’n wa-

bouquet final.’

penrusting die ze vervolgens laat ontploffen… Haar
ogenschijnlijk agressieve aanpak, haar grote mond en

‘Table volcan’ (2007)

Franky DC: Visuele valstrikken
Ik zag Franky DC voor het eerst aan het werk tijdens

ons zo op de vreemde omstandigheid van het scheef-

de vierde Nacht van de Poëzie, toen hij in Vorst Na-

hangende vierkant, dat in het originele schilderij met

tionaal, achter de voorlezende dichters, rondlopend

een ring ophangt aan een spijker. Het werk verwijst

op een stelling, een reusachtige beeltenis van een ka-

natuurlijk ook naar de spiegel in Het echtpaar Arnolfini,

bouter schilderde. Ik ontmoette hem voor het eerst in

waarin men denkt de schilder te herkennen. Over zo’n

1988, toen hij met lakverf op radiografieën schilderde.

vreemde kijklus lijkt het hier te gaan, alleen op een

(Een van deze werken bevindt zich in de collectie van

verwarrende manier anders.

het S.M.A.K.)
De foto zelf heb ik niet zo gemaakt om ‘artistieke’
Franky DC houdt ervan zich te omringen met raad-

redenen, maar omdat het met mijn bescheiden mid-

selen. Kom je bij hem op bezoek, dan ligt er meestal

delen de enige manier was om zelf niet weerspiegeld

een visuele valstrik voor je klaar, een bijzonder werk

te worden in het glas. Het enige wat er nu in wordt

of voorwerp, en hij schept er dan genoegen in gade

weerspiegeld is een blauwe hemel.

te slaan of je zijn toevoeging of verduistering al dan
niet opmerkt. Zo hing naast zijn voordeur jarenlang
een wereldkaart en vroeg hij elke bezoeker of hij of
zij iets specifieks aan de kaart kon ontdekken. Vrijwel
niemand merkte iets bijzonders op, ook al had hij het
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hele continent Afrika weggeschilderd.
In 1989 begon Franky DC oranje en anders gekleurde
vormen toe te voegen aan bestaande schilderijen. Hij
noemde dat het AUTO-LOGIC COLOR VACCIN als
betrof het een visueel virus dat ingeënte mensen op
een andere manier zou doen kijken naar de dingen,
doordat het oranje hun aandacht trok.
In een interview dat de jonge Max Pinckers onlangs
van hem afnam, vertelt Franky DC dat hij al op de
kleur oranje was gaan letten toen hij als jongeman aan
yoga deed en dat hij ook een jeugdwerk had teruggevonden waarop hij een afbeelding van een zwartwitte menselijke cel met oranje verf had ingekleurd.
Het afgebeelde werkje dateert uit 1994-1995 en ik
leef er al mee sinds 1999. Het heeft de tweetalige titel
Background and Traduction (The Future is Orange) en
suggereert inderdaad dat het vierkant in de spiegel
zelf het spiegelbeeld of de kromme vertaling is van
het scheef hangende vierkant rechts. De schilder wijst

‘Background and Traduction (The Future is Orange)’
(1994-1995)

Hugo Heyrman: Heel schoon
met Piet Sterckx verklaart hij: ‘Mijn bedoeling was een
ruimte te creëren; een gedachtewereld gestalte te geven… Men kan van mij toch niet verlangen dat ik een
retrospectieve zou houden? Ik wil geen tentoonstelling maken uit mijn voorraad werk. Ik wil met iets actiefs, hedendaags uitkomen. Mijn voorganger heeft de
muren propvol gehangen. Waarom zou ik die muren
dan niet eens kaal laten en ruimte maken met drie
mobielen? Wat ik wou maken was heel schoon. Men
zou vergeten dat het om een neutrale ruimte in het
museum ging, met de doffe sfeer van een donkere zaal
in het gerechtshof of een station. Ik wou dat er iets
ging gebeuren binnenin de wereld van de bezoeker.
Het object heeft geen waarde als er geen actie van
uitgaat. Ik neem het de museumdirectie niet kwalijk
wanneer zij dat niet begrijpt. Maar dient men al wat
men niet begrijpt te verbieden?’

www.doctorhugo.org

Vandaag is Hugo Heyrman (1942) in de eerste plaats
schilder en bezieler van de Belgian Synesthesia Association. Zijn schilderijen worden tentoongesteld in De
Zwarte Panter. In de jaren zestig was hij ook bekend
als happening-man, maker van magische voorwerpen
en strateeg. (Een van de happenings die hij realiseerde,
was het bouwen van een barricade met langwerpige
ijsblokken, samen met Panamarenko.) De mooiste
beschrijving, mij bekend, van wat een happening zou
kunnen zijn, werd door Anny De Decker opgetekend
uit de mond van Heyrman: ‘Niet iedere schilder of
beeldhouwer zal ertoe komen aan happening te doen.
Degene die wel aan happening doet, is volgens mij degene die zich bewust is van wat rond hem gebeurt en
die de noodzaak voelt meer te doen dan alleen maar
in zijn atelier te werken… Met happening is het anders: als de mensen u bezig zien, zeggen ze wel, dat is
kinderspel, dat is onzin, maar juist dat onzinnige heeft
een indruk op hen gemaakt, het zal in hun hoofd blij163
ven hangen, ze zullen er daarna nog over denken, en
misschien zullen ze tot de overweging komen dat het
allemaal toch niet zo onzinnig is. De kunst moet naar
de mensen gebracht worden en happening is daar het
medium voor.’
Hugo Heyrman heeft niet alleen een degelijk denkraam, hij heeft ook ballen aan zijn lijf. Een van de eisen
van de kunstenaars in de jaren zestig, was dat hun werk
ook aan bod zou komen in musea. Ten gevolge van
deze eis werd vanaf 1970 in het Antwerpse Museum
voor Schone Kunsten een reeks tentoonstellingen georganiseerd met werk van hedendaagse kunstenaars
als Raoul de Keyser, Jef Geys en Jacques Charlier. Een
tentoonstelling van Hugo Heyrman wordt in 1971 op
de valreep afgelast, omdat de conservatrice zich niet
met het voorgestelde werk kan verzoenen. Eigenlijk
vindt ze dat er te weinig werken zullen zijn, dat ze te
donker zijn en dat er iets aan de muren moet hangen. Heyrman, die drie zwarte mobielen wil ophangen,
weigert zijn plannen aan te passen. In een interview

‘Kunstmatig landschap’ (1968)
Collectie M HKA

Maarten Vanden Eynde: De wetenschap van de eerste dingen
Tijdens mijn eerste ontmoeting met Maarten Van-

te bekijken. Zijn werk lijkt te berusten op een geni-

den Eynde (1977), was ik getroffen door de verras-

aal moment, dat lijkt op Nietzsches openbaring over

sende vormen van zijn sculpturen, maar ook door de

de Eeuwige Terugkeer van het Gelijke: zelfs als onze

vreemde verzameling beelden die ik aantrof op een

levens zinloos zijn, kunnen we elk onderdeel ervan

muur van zijn atelier en die gerangschikt waren vol-

zwaarte verlenen door ons in te beelden dat het ein-

gens oude en pas uitgevonden wetenschappen. Som-

deloos herhaald zal worden…

mige patronen in de beelden op de muur leken op
de grillige vormen van de sculpturen (bijvoorbeeld de

Dit is de redenering van Vanden Eynde: Wat als alles

takken die aan geweien doen denken en de herstelde

wat ik deed geen deel uitmaakte van een stervend

barsten in de lemen bodem van een Frans meer). Ik

verleden, maar van het veelbelovende begin van een

voelde een vreugdevol geloof in de mirakelen van de

prachtige toekomst? Wat als het voorwerp dat ik op

vorm, als wondere sluipwegen naar de wereld die ons

dit moment vervaardig het enige voorwerp zal zijn dat

omringt. Ik noem dit geloof vreugdevol, omdat het

binnen 2000 jaar overblijft van dit tijdperk? In dat geval

duidelijk was dat de kunstenaar de hypothetische aard

wordt elk voorwerp heilig. En grappig. Want vanaf dat

van zijn constructie erkende en naar waarde schatte.

ogenblik kan elk ding dat we maken ook beschouwd

Tal van kunstenaars jongleren met theorieën om tot

worden als een mogelijke getuige van de domheid, de

nieuwe beelden te komen, maar vaak nemen ze zich-

smakeloosheid of de absurditeit van onze cultuur.

zelf zo ernstig dat het genant wordt. Ik geef toe dat ik

www.maartenvandeneynde.com
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de voorkeur geef aan de speelse benadering van deze

Bovendien lijken al Vanden Eyndes sculpturen een

kunstenaar.

commentaar te zijn op de manier waarop we doorgaans omgaan met vaak toevallige overblijfselen uit

Toch moest ik eerst een lezing bijwonen, door de kun-

het verleden en er verhalen rond weven. Zo heeft

stenaar aangeboden aan studenten die de Antwerpse

hij een Ikea-kopje gebroken en weer hersteld en is hij

academie onder mijn hoede heeft geplaatst, vooraleer

naar Rome gereisd om er een artefact te begraven

ik de achtergrond en misschien een van de onder-

op een archeologische site. Hij stelt een mineralogisch

liggende betekenissen vatte van Vanden Eyndes Ge-

museum voor een brokstuk van de Berlijnse muur te

netologie of Wetenschap der Eerste Dingen. Blijkbaar

conserveren en tentoon te stellen. Hij ontdekte au-

doorstond de kunstenaar een moeilijke, hopeloze pe-

thentieke pootafdrukken van een Chihuahua in Los

riode, waarbij hij alles wat hij maakte of deed, waar-

Angeles, gedateerd rond het jaar 2008, en trachtte ze

nam als onderdeel van een snel stervende wereld. Als

te bewaren voor de mensheid. Eigenlijk keert hij onze

jongeling leed ik aan dezelfde spleen of wanhoop, tot

historische manier van kijken om door nu al te voor-

ik de jonge, onbesuisde Bedrich Eisenhoet uitvond die

spellen wat er in de toekomst zal overblijven van onze

onbezwaard door het verleden en niet bang voor de

maatschappij (en hij vergeet daarbij nooit dat dit een

toekomst durfde te schrijven en handelen alsof hij de

absurde bezigheid is).

allereerste dichter was. De benadering van Vanden
Eyde is anders, complexer, verfijnder en misschien ook

De kei die u hierbij afgebeeld ziet is dus een fictief

doeltreffender. Met een enthousiasme dat herinnert

overblijfsel van onze beschaving, beschouwd vanuit de

aan Walt Whitman en Alvaro de Campos’ verlangen

toekomst. Maar het is ook een mooie sculptuur.

alles en overal tegelijk te zijn, tracht deze jonge man
de volledige menselijke kennis van de verkeerde kant

‘Genetologic Research N° 3’ (2003)

Lieven Segers: Begrijpen of niet begrijpen en dan terugsmijten
Ik ontmoette Lieven Segers (1975) voor het eerst in

De tekst luidt ‘Postures and gestures’ en wordt herhaald

2004, toen ik hem filmde tijdens de voorbereidingen

in spiegelbeeld.

van een actie van Frigo, een kunstenaarscollectief met

Die woorden hebben oorspronkelijk te maken met

wisselende bezetting. Sindsdien zag ik een tentoon-

het komische, maar ze gelden natuurlijk voor elk men-

stelling van hem met rechtstreeks op de muur aange-

selijk bedrijf. Ik vond het prettig zo esthetisch bezig

brachte zwart-wit tekeningen en een tentoonstelling

te zijn.’

met magische portretten uit het Antwerpse nachtleven. Als verslag van baldadigheden die ik mij vaag

Hoe zou je je werk in het algemeen omschrijven?

herinner van enkele donkere jaren uit mijn verleden,

‘Eigenlijk gaat het altijd simpelweg om hetzelfde: ik die

zijn ze voor mij oninteressant. Als cocktails van vorm

rondkijk, dingen begrijp of niet begrijp en dan terug

en kleur, gevuld met tal van acteurs, maskers, kostuums

smijt naar de wereld. En vooraleer je de dingen terug-

en rekwisieten, treffen ze mij. Verwonderd kijk ik naar

smijt, selecteer je, zoals een fotograaf doet.’

dit vreemde theater, dat zich heeft laten vastleggen
in donkere, sensuele en vooral tedere beelden. ‘Het

Je hebt fotografie gestudeerd?

vreemde en mooie aan Lievens foto’s is dat je niet kan

‘Ja, en dat blijft nazinderen, denk ik, die manier van

zien of het gaat om louter registraties of om subtiele

werken, dat plukken van beelden.’

ensceneringen,’ merkte de schilder Damien De Lepeleire op. Eenzelfde vermenging van fictie, biografie en

www.lievensegers.be
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reflectie, doordrongen van een donkere sensualiteit
en tederheid, vind je terug in zijn videofilms, tekeningen, korte teksten en nu in een reeks zeefdrukken die
pas tot stand kwamen in het Frans Masereelfonds.
Segers vertelt mij dat hij zich daar vier weken heeft
opgesloten om te lezen en te werken. Na het organiseren van enkele tentoonstellingen over de lach in
de kunst, wilde hij nu proberen of hij teksten over dit
onderwerp kon omzetten in beelden.
‘In plaats van met fluo te highlighten wat ik bijzonder
vond,’ vertelt hij, ‘doorstreepte ik alle tekst die mij niets
zei. Zo kwam ik tot enkele fragmenten die leken op de
notities en restjes die normaal gezien ook overblijven
van mijn dagelijkse praktijk. Je komt dingen tegen, je
plukt ze, je koestert ze of je vergeet ze en zo raken ze
uiteindelijk gemuteerd tot beeldend werk.
De achtergronden van de zeefdrukken heb ik gemaakt door verf op een open zeef te gieten en dan
erdoor te trekken. Soms gooide ik met een pollepel
nog een dikke druppel die een vlek werd.’

‘Everything is Macaroni (Postures and Gestures)’
(2012)
Zeefdruk

Rachel Agnew: Terugvechten
Ik vind dit een van de beste schilderijen die ik van
Rachel Agnew (1976) heb gezien. Schilderijen die ergens over lijken te gaan, anders dan over schilderen,
zie je niet zo vaak deze dagen. De rode lijntjes stellen
wel degelijk bloed voor dat uit een spuitkop stroomt.
Tegelijk doet het rode kruis denken aan het beroemde rode kruis over het schilderij Race Track (1970) van
Malcolm Morley, en vertelt het ons toch iets over schilderen. De dun geschetste tegels van de douchecabine
maken het schilderij zowel luchtig als sculpturaal, door
de naar voor leunende figuren. Ik vraag Agnew of de
titel van het werk afkomstig is van een song.
Agnew: ‘Ja, het is de titel van een song van Life of Agony. Muziek is voor mij de hoogste kunstvorm. Muziek
maak je niet alleen voor jezelf, maar ook voor anderen.
Ik zou hetzelfde willen bereiken met mijn schilderijen.
De verpleegster in dit schilderij is het goede in u, ze

www.rachelagnew.com
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is de fixer, de healer, ze trekt twee dames met hun
koppen naar boven om ze wakker te schudden. Verman uzelf! Terugvechten! Ik vind dat er maar een heel
dunne lijn is tussen terugvechten, verliezen en vluchten. Maar de verpleegster zegt: er is al genoeg bloed
gevloeid, we gaan er werk van maken! En dat heb ik
gedaan (lacht).’

‘River Runs Red’ (2012)
Acryl en viltstift op doek, 170 x 90 cm

Xavier Noiret-Thomé: Een enthousiast kannibaal

www.noiretthome.com
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Xavier Noiret-Thomé (1971) begon te schilderen als

In dit schilderij herkennen we de strikvormige per-

jongeling, omdat hij iemand kende die zijn schilderijen

spectieven van de Nederlandse schilder René Daniels.

verkocht. Later leerde hij Eugène Leroy kennen, in

Het werk heet Masters or Servants. De titel verwijst

wiens atelier ze talloze keren over schilderkunst ge-

naar de opvolging van vader op zoon, de appropri-

sproken hebben. Een beslissende doorbraak in zijn

atie en het vampirisme. Goya, Vélasquez, Manet en

manier van schilderen vond plaats aan de Rijksacade-

Picasso waren vrije vampieren. Zo worden dienaars

mie van Amsterdam. Hij had net drie portretten van

soms meesters. Zo zitten revoluties toch ineen? In de

vrienden geschilderd, op paneel, toen hij in een doe-

sjieke restaurants, tegenwooordig, zijn de obers beter

het-zelfzaak een bus met chroom ontdekte, waarmee

gekleed dan de klanten, eventueel met strikje. De titel

hij de portretten bedekte. Deze iconoclastische in-

komt van de song Master and Servant van Depeche

greep op zijn eigen werk luidde een periode in, die nu

Mode.

nog steeds bezig is, waarin hij schilderend doorheen

De jongeman die hier voorbij het traliewerk wan-

de kunstgeschiedenis en zijn persoonlijke leven flitst,

delt, komt uit De Storm van Giorgione. In dat mees-

associërend, fragmenten van beelden aaneen knopend

terwerk zien we een halfnaakte vrouw die de borst

en over elkaar leggend. Favoriete instrumenten daarbij

geeft in een prachtige tuin. Achter hen bevindt zich

zijn, bijvoorbeeld, de roosters die de huisschilder ge-

een brokstukje architectuur. De jongeman houdt een

bruikt om verfrollen te ontdoen van overtollige verf

lans vast. In mijn schilderij is het een meer natuurlijke

(en die Noiret-Thomé gebruikt als sjablonen om ver-

lans geworden.’

schillende soorten rasters te schilderen), allerlei vormen van visuele lijsten om het beeld in te snoeren
(bijvoorbeeld een ketting die aan de boord van het
schilderij wordt geschilderd) en (sinds de geboorte
van zijn dochter) kraaltjes en spiegeltjes. De heterogeniteit van deze opsomming zou een beeld kunnen geven van de kannibalistische, alles opslorpende manier
van schilderen van Noiret-Thomé, die telkens leidt tot
herkenbare schilderijen, die voor de kunstenaar overladen zijn met verwijzingen naar zijn lievelingsschilders.
Om dit nog duidelijker te maken laat ik hem even aan
het woord, citerend uit een gespek dat ik met hem
had in 2011:
Noiret-Thomé: ‘Dit schilderij doet mij denken aan de
religieuze taferelen van Patinir, die zich altijd in een
blauwachtige, groenachtige sfeer afspelen. De bergen
in zijn werk zijn altijd onwaarschijnlijke rotspartijen, zoals in de Dolomieten of in Capadocië. Het zijn geen
rotsen, maar dromen van rotsen. Ik vind dit werk presurrealistisch. We herkennen een onweer, bergen, wolken, een bliksemschicht. Het heet Cévennes Up.

‘Master and Servant II’ (2009-2010)
Gemengde techniek op doek,
200 x 150 cm
Foto Isabelle Arthuis
Verzameling van de kunstenaar

Manon Bara: Een fontein
Manon Bara (1985) vertelt dat ze vaak vruchten en
groenten schildert, omdat ze die ‘s ochtends op de
markt verkoopt. Het hiernaast afgebeelde werk heet
MADONNAPIZZA, installation, sculpture de larmes de
couleurs 1m10 et pâté pizza à l’huile. De eerste keer
dat ik haar werk zag opgesteld, had ze met haar schilderijen een soort van marktkraam gebouwd. Elk jaar
met Kerstmis stuurt ze per post twaalf versies van één
schilderij naar haar vrienden. Ze stelt voortdurend
tentoon. Als een werveling is ze, ongrijpbaar, maar
toch altijd dáár, voor uw neus geplant.
‘Ik ben blij dat je dit beeld hebt gekozen,’ vertelt ze.
‘Het is mijn eerste installatie. Het beeld heb ik gekocht
in Nederland. Het is een gipsen Maria van Lourdes. Ik
vond het fijn haar met lakverf om te toveren tot een
ogenschijnlijk keramisch beeld. Het is een droevige en
een vreugdevolle sculptuur. De druipende verf doet

www.hanstheys.be/artists/manon_bara
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denken aan tranen, maar ook aan een fontein. Het
beeld heeft iets magisch. De kleuren doen denken aan
het licht van het geloof, dat hier gebroken wordt zoals
in een prisma. Ik ben niet gelovig, maar ik vind het
beeld van de moeder Gods heel sterk. Deze madonna
is heel gulzig, want aan haar voeten liggen taarten en
pizza’s. Ze is ook heel rijk en heel vrijgevig, want ze
biedt ons die pizza’s aan, een beetje zoals ik mijn schilderijen aanbied, want het zijn pizza’s en taarten van
verf. De schilderkunst voedt mij en ik hoop dat ze
ook anderen kan voeden. De taarten maak ik met de
overschotten van mijn verfpotten, die ik over de potten giet, waardoor de inhoud het omhulsel wordt. De
madonna doet denken aan een fontein, zoals ik al zei,
maar ook aan kaarsen in een kerk. Ze doet denken
aan een bloedende wonde. Het is een zelfportret, natuurlijk, maar dat ga ik niet rondbazuinen. Ik vind ook
dat je de indruk krijgt dat de madonna niet alleen aan
de buitenzijde, maar ook innerlijk veelkleurig is. Haar
geloof speelt zich af op innerlijk vlak, waar de verf opborrelt. En de pizza’s zijn een deel van haar lichaam,
zoals bij de Eucharistie.’

‘Madonnapizza’ (2010)
Installatie. Sculptuur met verftranen (110 cm hoog)
en pizza-pâté van olieverf

Marcel Broodthaers: Het onooglijke
Niemand weet wie Marcel Broodthaers (1924) was.
Niemand heeft het ooit geweten. Naar verluidt wist
zelfs Broodthaers niet wie hij was. Hij gebruikte het
woord identiteit anders dan de heren en dames van
de pers. Zijn woorden stonden scheef en verloren. Als
hij sprak, waren velen zozeer gecharmeerd door de
wondere klank van zijn stem, dat ze zich niet konden
concentreren. Ze had iets priesterlijks, zijn spraak, en
ze struikelde in de vorm van orakels of andere gezegden en beelden die tegelijk ernstig waren en grappig.
Hoe kan het dat iemand zichzelf niet kent? Hoe ontsnapt iemand op plechtstatige wijze aan eeuwige belachelijkheid als hij onafgebroken de verkeerde definities hanteert en niet meer weet welke onderschriften
bij welke prentjes plakken?
Broodthaers was een dichter die op zijn veertigste
besloot plastisch werk te maken door bijvoorbeeld
175 eierschelpen op elkaar, op doek of op voorwerpen
te plakken. Panamarenko, die erg veel van dit werk
houdt, noemt dit de Broodthaers van het ‘tout petit’,
het onooglijke.
Algauw nam Broodthaers’ talige talent de teugels
echter weer in handen. Het grootste gedeelte van de
twaalf jaar dat hij werkzaam was als kunstenaar, ging
hij nadenken over kunst en kritiek, kunst en theorie,
kunstenaars en catalogi enzovoort.
Maar nooit vergeet je dat hij een gekooid bewonderaar was van de negentiende-eeuwse dichter Mallarmé, die de Franse taal zodanig ontwricht had, om nog
iets te kunnen zeggen, dat niemand verder kon gaan
dan hij. Tenzij door te werken met beelden, natuurlijk.
Maar net zoals in Mallarmé’s werk de waarheid ongezegd blijft, zoals de roos die ontbreekt in elke tuil, zo
blijven Broodthaers’ eierschelpen zwijgen.
‘M van Magritte. M van Mallarmé. M van model,’
schreef Broodthaers. Het ei is het nulpunt, het zichzelf

vormende, het begin. Eieren zijn ook goedkoop voedsel. Weinig nobels hebben eierschalen. Ook al zijn ze
wondermooi.
Panamarenko vertelde mij dat hij ter gelegenheid van
een vernissage van Marcel Broodthaers in de Wide
White Space samen met de kunstenaar arriveerde,
toen ze werden begroet door een kapitaalkrachtige
dame die Broodthaers meteen aanklampte en haar
bewondering uitte voor de schoonheid van enkele eierschalen in een vergiet. Broodthaers sloeg met zijn
vuist in de eieren en vroeg haar: ‘En zo? Zijn ze zo ook
nog mooi?’
Toen de verzamelaar Isi Fiszman voorstelde confituurpotten te kopen op voorwaarde dat hij ze mocht
stukgooien, verklaarde Broodthaers zijn kunstenaarsgeweten even te zullen opheffen om de verkoop te
kunnen laten doorgaan, op voorwaarde dat Fiszman
hem de scherven zou terugbezorgen.
Later kreeg Fiszman de scherven terug, liggend in watten, in een schrijfmachinekist, als een Machine à poèmes, met een bijgaande brief waarin Broodthaers verklaarde dat zijn geweten niet langer opgeheven was.
Wie schuilde er achter al deze bravoure? Hoe eenzaam was deze dichter, afgesneden van de taal en opgesloten in het circus van de plastische kunst?
Zoals ook elders in dit boek geeft dit korte tekstje
geen volledig beeld van het œuvre van Broodthaers.
Het wil enkel iets zeggen over de eierschelpen. Veel
mensen hebben al over het werk van Broodthaers
geschreven. En soms heel rake dingen. Maar ik denk
dat het ons altijd zal ontglippen en ons daardoor zal
blijven boeien.

Zonder titel (ca. 1966)

Guillaume Bijl: De rand van het decor
Ik heb veel bijgeleerd over het werk van Guillaume

hoe ons leven in scène gezet wordt. Hij ziet waar het

Bijl (1946) door met hem samen te werken bij de

ene decor eindigt en het andere aanvangt. Ogenschijn-

voorbereiding en opbouw van twee tentoonstellin-

lijk wordt hij voornamelijk geboeid door de manier

gen: Small Stuff in het Herman Teirlinckhuis in Beersel

waarop deze decors worden gebouwd, maar tegelijk

(1999) en Mo(uve)ments in het Antwerpse Museum

ergert hij zich op een zachte manier aan de zinloos-

voor Schone Kunsten (2000).

heid en het dwangmatige van de strategieën die erdoor worden uitgedrukt. Het ‘oefenen in het wachten’

Tijdens de voorbereidingen van Small Stuff bracht ik

is voor hem minder vanzelfsprekend dan voor andere

enkele dagen met Bijl door in een kleine tentoonstel-

mensen.

lingsruimte. De situatie was typerend voor Bijl. Er was

www.nl.wikipedia.org/wiki/Guillaume_Bijl
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geen budget en bijna geen ruimte, maar hij trok er

Tijdens de voorbereidingen van de tentoonstelling

toch een volle week voor uit. Bijl is heel genereus. ‘Het

Mo(uve)ments in het Antwerpse Museum voor Scho-

enige waar jij moet voor zorgen is een pot groene

ne Kunsten, waarbij Guy Rombouts en ik optraden als

verf,’ zei hij. ‘Ik bezorg je een staal.’Vrijwel de hele week

curator voor de jaren zestig en zeventig, vond Bijl het

werd besteed aan het roken van duizenden sigaretten

teleurstellend dat we geen museumzaal wilden vullen

en het geleidelijk bouwen en aankleden van een piep-

met houten toonkasten waarin we werken van Mar-

klein museumpje dat een erotisch kabinet huisvestte.

cel Broodthaers konden tonen. Voor hem was dit een

Het eerste wat Bijl wilde doen was een gedeelte van

gedroomde kans om een namaak-tentoonstelling te

het museum verduisteren. Ik begreep daardoor voor

maken met echte werken. Hij begreep niet waarom

het eerst dat zijn installaties droombeelden zijn, die

wij daar geen zin in hadden.

geprojecteerd worden op ‘het verlichte ingewand’ van
ons brein. Eerst verduistert hij de ruimte, nadien zorgt

Wat Guillaume Bijl prikkelt, denk ik, is niet alleen het

hij voor een zeer precieze verlichting.

reproduceren van decors, maar ook het inpassen van
die decors in de werkelijkheid. Wat hem interesseert

‘Gisteren moest ik een paspoort ophalen in het stad-

is de dunne rand waar fictie en realiteit elkaar raken.

huis,’ vertelde Bijl. ‘Het was heel eigenaardig. Ik bevond

Een namaaktentoonstelling met echte werken in een

mij in een grote zaal met aan één kant allemaal ven-

echt museum, bijvoorbeeld. Elk decor heeft een rand,

sters waar vrouwen achter zaten. Aan de andere kant

een einde, waar wij kunnen worden opgezogen door

van de zaal stonden allemaal stoelen naast elkaar tegen

iets donkers dat niemand kent. Als Bijl door de straten

de muur. Het waren allemaal verschillende stoelen. Op

loopt wordt hij misschien niet alleen getroffen door

die stoelen zaten mensen. Ik moest daar ook gaan zit-

de decors, maar ook door hun randen: door de dode,

ten. We moesten ons daar oefenen in het wachten…

wakke plekken of kieren tussen de verschillende de-

Ik denk dat ik eens zo’n zaal ga maken. Ik heb goed

cors, waar de chaos dreigt door te breken.

gekeken welke soort stoelen ze hebben gebruikt.’
Intussen oefent Bijl zich. Hij oefent zich in de onwen-

‘The History of Documenta - Waxmuseum’ (2012)

Deze anekdote was niet bedoeld als grap. In 1984 en

nigheid en trekt daaruit veilige droombeelden, zelf ge-

1986 had Bijl al wachtzalen gemaakt, maar zijn erva-

maakt en beheersbaar, die het oude kunstje van het

ring in de lokettenzaal had hem oprecht verwonderd.

aankleden van de nacht, en het zin geven aan het zin-

Zo begreep ik hoe Bijl zich doorgaans moet voelen.

loze, onvermoeibaar herhalen.

Meer dan iemand anders merkt hij voortdurend op

Timothy Segers: Door een verhaal gedragen
‘Iedereen rockabily!’ was een kreet die je Timothy

ontstaan, waardoor de zon de bodem kon opwarmen

Segers wel eens hoorde slaken, enkele jaren gele-

en er een briesje door het bos zou gaan waaien.

den. Ongetwijfeld is hij van alle tekenaars, schilders
en beeldhouwers die ik al heb ontmoet een van de

Maar altijd denkt hij vanuit de gemeenschap, vanuit een

meest begaafde. Maar wat hij ook doet: hij tracht het

groter verhaal, waarzonder de beelden niet gedragen

in te bedden in een sfeer, in een groepsgebeuren, in

zouden zijn. De droom is waar te maken zonder dat

een beweging. Een kunstenaar vertelt een verhaal, al-

we hem kennen of onder woorden brengen, omdat

dus Segers, en uit dat verhaal tuimelen voorwerpen.

hij bestaat uit het samen maken.

Als student haalde hij overtollig hout uit valse wanden
om dezelfde wanden mee te stutten, hij groef aarde
weg naast een huisje op een bergflank om het aan
de andere zijde te stutten, hij zaagde vier betonnen
platen van vijf bij twaalf meter uit een fabrieksgebouw
om het op het Parthenon te laten lijken en vouwde
met dezelfde platen een vrouwenschoen, als restant
van een heidens verleden, aan de oever van een havenmond.

www.timsegers.com
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Hij kocht een betonzaag, een draagbare dieselgenerator, een elektrische barbecue en voegde daar een
platenspeler aan toe. Het geheel noemde hij Neil Jong.
Hij was autonoom.
Uit een betonnen luifel van de Antwerpse Singel zaagde hij een aardappelvormige schijf die als eerste steen
werd gebruikt voor de nieuwe vleugel.
Hij maakte grote, balkvormige gietvormen, waarmee
hij met plaatselijk te vinden zand en wat cement betonblokken kon gieten om een auditorium te bouwen.
Later liet hij twee bomen in allerlei richtingen buigen
door erin te zagen en wiggen te slaan die zo geschaafd
werden dat ze precies aansloten bij de stam.
Zo kwam hij op het idee van het ‘briesje’: een bos
waarin hij met dezelfde methode bomen zou laten
buigen zodat er een open plek tussen hun kruinen zou

‘Het amfitheater’ (2009)

Zoro Feigl: De goede magiër
Ik ontmoette Zoro Feigl (1983) voor het eerst in

de slang langzaam vol en laat die vervolgens weer leeg

2009. Meteen veroverde hij mijn hart met zijn open,

lopen door middel van een electronisch ventiel. Het

nederige houding en zijn fantastische werk. De sculp-

is een heel langzaam ritme waarbij de slangen als het

tuur die hiernaast afgebeeld is, bestaat uit een motor

ware ademen.’

die een polyethylenen lint van 120 meter lang langzaam doet voortrollen, waardoor dit zich kronkelend

Telkens gaat het om schetsen, als met water geteken-

een weg baant door de tentoonstellingsruimte.

de karakters op een hete tegel, die worden uitgevoerd
met mechanisme middelen die op een strakke, bijna

Feigl: ‘Er zit een vertragingsmotor van een lier op. De

onzichtbare manier gebruikt worden. Wat prevaleert

motor verplaatst zowel het materiaal als zichzelf. Hij

is een wondere poëzie, waarbij de speelse benadering

gebruikt de groene band als een soort rails waarover

van wat een kunstwerk zou kunnen zijn, een tegen-

hij zichzelf kan verplaatsen en verlegt in dit proces

gewicht vindt in de technische precisie waarmee de

de rails constant waardoor het patroon op de grond,

werken hun beslag krijgen.

maar natuurlijk ook de ruimte verandert.’
Een kunstenaar die nog dingen mààkt, wisselende aniDit werk is een variant van misschien het meest spec-

matiebeelden voor onze ogen tovert en zelf op de

taculaire werk van Feigl: een ronddraaiend autowiel

achtergrond blijft, als een goede magiër.

dat een in zichzelf geslagen touw verticaal door de

www.zorofeigl.nl
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ruimte slingert. Beide werken maken steeds wisselende tekeningen in de ruimte, al zien we dat het meest
recente werk zich weliswaar alleen op de vloer afspeelt, maar toch meer sculpturale variatie biedt.
Andere werken van Feigl zijn een aan de zoldering
hangende, beurtelings versnellende en vertragende
rubberen lap, die een reusachtige zich openende en
sluitende bloem schildert; een betreedbare container
die zachtjes op en neer gaat, alsof de bezoeker zich
op zee bevindt; grote ballen die tegen elkaar en op
en neer botsen binnen een koker van staaldraad; een
mechanische ballon (een door een inwendige propeller aangedreven, bolvormige kooi), een met lucht gevulde brandweerslang die een hele ruimte overdondert (door zich tussen de wanden, de vloer en de
zoldering te klemmen), een bolvormig brandglas dat
de beweging van de zon noteert met een brandspoor
enzovoort.
Feigl: ‘De brandweerslang is gevuld met lucht en aangesloten op een compressor. De compressor blaast

‘Detour: A long and windy road to nowhere in particular’
(2012)
Motor, polyethyleen

Pol Matthé: Doeltreffende poëzie
Pol Matthé (1982) is een van de meest nauwgezette
kunstenaars die ik ken. Zijn bewegingen zijn van een
minimale, maar doeltreffende poëzie. Het beeld dat u
hier ziet, toont een deel van een installatie voor het
Antwerpse Lokaal01. Matthé had een ruit van de linkervleugel van de toegangspoort tijdelijk verwijderd
en een bureaublad aangebracht dat met twee elastieken verbonden was met een schuifdeur in de ruimte.
Door de blauwe emmer met de juiste hoeveelheid
stollende lijm te vullen, bleef het werkblad in evenwicht en kon het ook dienstdoen. Matthé vertrouwde
mij toe dat hij verschillende keren op de stoep aan
het tafeltje heeft gezeten. Soms ‘s ochtends, soms ook
‘s avonds.
De foto toont deze ingreep tijdens het bepalen van
het juiste gewicht voor de blauwe emmer. We zien de
handeling weerspiegeld in het glasraam van de andere
vleugel van de toegangspoort.
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Voor een tentoonstelling in het begin van het jaar
2012 liet Matthé twee daken van de tentoonstellingsruimte, waarvan een was uitgerust met oranje
pannen en een ander met donkerrode pannen, elkaar
ontmoeten door in het oranje dak enkele pannen te
vervangen door donkere pannen, zo een minimale
tekening vormend. Een bijbehorende scheurkalender
stelde voor om elke dag van de tentoonstelling een
nieuwe tekening met de pannen te maken.

‘Z Lastic Erstellt’ (2009)

Johan Gustavsson: Een alziende geest
In de tekeningen van Johan Gustavsson (1978) ont-

ervaring door middel van de fysieke aanwezigheid van

moeten we gezinnen of groepjes vrienden die op ons

een voorwerp. Want uiteindelijk moeten we toegeven

overkomen als versteende restanten van een vlieten-

dat wat ons eigenlijk van streek maakt de tekeningen

de wereld. De klok staat stil of vermoeit ons met een

zijn en niet de afgebeelde scènes. Niets wordt hier

zot draaiend raderwerk dat ons herinnert aan talloze

uitgedrukt, zoals Moore het stelt, we worden enkel

momenten van gerateerde intimiteit.

geconfronteerd met vreemde artefacten, gemaakt
door een man die er soms in slaagt aan het leven te

Prachtige, asymmetrische composities. Prachtig stop-

ontsnappen en erboven te zweven als een alziende

gezette tekeningen, met zowel aarzelende, stroeve als

geest.

elegante lijnen die soms zachtjes verdwijnen; met heldere vormen die soms wazig of verward worden; met
grappige kleurvlakjes; met afbeeldingen van te kleine
hamers en te dunne kranen; met stopcontacten die
de tekening een houvast geven door een muur te
definiëren; met tafels die op slechts één poot rusten;
ellendige kerstbomen en droomachtige zomerhuisjes
met vreemd zwijgende protagonisten.

www.johangustavsson.nl
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Vaak roken deze protagonisten sigaretten. Rook nodigt
uit tot een grappige tekening, vooral waar ze moet
verdwijnen, maar het roken is ook een beeld voor
jeugdige rebellie, verveling, genotzucht, jezelf een houding geven of jezelf traag van kant maken. Los hiervan
kunnen we ons ook een kunstenaar voorstellen die
in het rookgekringel van zijn of haar sigaret Arabische
nachten kan ontwaren en spirituele ontmoetingen kan
ervaren.
Wat vooral overblijft van deze tekeningen, echter, is
het gevoel in de aanwezigheid te vertoeven van een
tekenaar die dingen heeft meegemaakt en erover bericht, bewust van het feit dat je op een geslaagde manier kan berichten over mislukkingen. We voelen een
zekere opluchting. We glimlachen. Soms lachen we. Als
een understatement hilarisch kan zijn, dan gebeurt dit
in deze tekeningen. We ontmoeten een dandy die op
een elegante manier het ongemak presenteert. We
betreden een wereld van grauwe dromen, en we zijn
blij dat we eraan ontsnapt zijn. We komen kunst tegen
in haar meest elementaire vorm: het delen van een

Zonder titel (2010)
50 x 70 cm

Selçuk Mutlu: De gedachten komen achteraf
‘Coin punitif (Childhood Memory) is het eerste werk dat

ren of te kijken… Die zelfportretten, dacht ik uitein-

ik volledig heb kunnen realiseren zoals ik wilde’, ver-

delijk, vormen een manier om écht te bestaan. Alsof

telt Selçuk Mutlu (1975). ‘Eindelijk was er voldoende

een bestaan van vlees en bloed niet toereikend was.

budget. Ik mocht ook zelf de plek uitkiezen in het Mid-

Binnenkort maak ik trouwens een nieuw zelfpor-

delheimpark. Ik zag het werk liever ergens tussen de

tret: voor een bibliotheek van een vriend ga ik kleine

struiken dan op het grasveld en dat was mogelijk. Ik

schilderijtjes maken van mijn lievelingsboeken. Ik ga ze

ben heel blij met dit werk.’

schilderen met mijn eigen bloed en andere lichaamsvochten. Als ik mezelf ken, lijk ik te denken, zal ik de

Sommige van je werken hebben iets met geweld te ma-

wereld kennen en misschien beter begrijpen.’

ken: dit werk, maar ook het tatoeëren van het woord
epilepsie op de zijkant van je hoofd en je performance in
ISELP waar je werken van andere kunstenaars ‘verbeterd’
hebt: het in verf onderdompelen van een sculptuur van
Michel François, het stuk knippen en scheuren van een
portret van Marcel Berlanger en het aansteken van kaarsen op een schilderij van Pascal Courcelles.
Mutlu: ‘Ik ben niet gewelddadig, maar geweld is een
handige manier om na te denken over jezelf en over

www.facebook.com/selcuk.mutlu
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de dingen waar je mee bezig bent. De dingen worden
scherper gesteld. Ik denk dat dit onrechtstreeks voortkomt uit mijn schooltijd, toen ik zoveel zelfportretten
schilderde dat ik mij op een dag ging afvragen waarom
ik dat eigenlijk deed. Ik hou er niet van eerst vijftig jaar
na te denken. Ik handel liever eerst, de gedachten komen achteraf. De tatoeage is afkomstig van een remedie die mij wordt voorgesteld tegen mijn epilepsie. Ze
zouden mij willen opereren, maar er is wel een kans
dat ik de controle over een van mijn handen verlies.
Daarom heb ik een publieke bezwering opgezet, een
soort van duivelsuitdrijving, als alternatieve remedie.’
Waar moest je zo vaak in de hoek staan? Op school of
thuis?
Mutlu: ‘Thuis… Het geweld in mijn werk heeft ook te
maken met mijn gevoeligheid voor alles wat er in de
wereld gebeurt. Niet alleen de erge dingen, soms ook
positieve dingen, zoals een nieuwsbericht over een
voetbalmatch tussen Israëlische en Palestijnse jongeren. Het nieuws schudt mij voortdurend door elkaar,
zonder dat ik mezelf kan beletten van ernaar te luiste-

‘Coin punitif (Childhood Memory)’ (2010)
Foto: Michael Dans

Dominique Thirion: Ontmoetingen
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Dominique Thirion (1962) werd bekend met haar

ontmoetingen en het delen van liefdevolle gevoelens

‘actions participatives’, waarbij ze andere kunstenaars,

met anderen. Eerst waren er vijf koppels, dan acht en

bezoekers van tentoonstellingen of toevallige voor-

ten slotte danste de hele zaal mee. De laatste voor-

bijgangers uitnodigde een kleine handeling te plegen

stelling in de Hallen van Schaarbeek heeft tot drie uur

zoals het tekenen van hun lievelingslandschap, het

’s nachts geduurd. We mochten toen, op uitnodiging

neerschrijven van een leugen die hun moeder hun

van Antoine Pickles, het festival Troubles afsluiten, om-

had verteld of meedelen welk beroep ze wilden uit-

dat twee vorige voorstellingen in La Bellone zoveel

oefenen als kind. De antwoorden werden gebundeld

mensen hadden aangetrokken dat er een file ontstond

in mooie boekjes. Op een dag nodigde ze de fanfare

die zo lang was als de straat. Veel mensen hadden de

van de douane van Tours en Taxis uit een voorstelling

voorstelling niet kunnen zien.

te geven nadat hun eenheid was opgeheven. Of ze

Elk koppel had een eigen kleur. Zo componeerde

organiseerde een actie waarbij plotseling luid muziek

ik ruimtelijke schilderijen, ritmes, lijnen en patronen.

weerklonk in het Brusselse Zuidstation (lang voor dit

De muziek was afkomstig van bekende groepen.

een commerciële truc werd) en een vijftigtal paartjes

Momenteel ben ik aan het schilderen. Na twee

drie minuten lang met elkaar begonnen te dansen,

jaar lang voortdurend negentien mensen samen te

waarna ze elk een nieuwe partner kozen uit het pu-

moeten brengen, had ik zin eens alleen te werken. Al-

bliek, zodat er nadien drie minuten lang 100 mensen

thans, tegelijk heb ik mij voorgenomen in het atelier

dansten in het Zuidstation. Ook zette ze langdurige

van andere schilders te gaan werken. Voor de boek-

performances op met de danseres Barbara Manzetti.

voorstelling in het S.M.A.K. had ik een droomtentoon-

Langzamerhand is uit deze acties een theatrale ac-

stelling samengesteld met werk van Annick Nölle,

tiviteit voortgevloeid, die nu nog steeds haar beslag

Emma Shoring, Patrice Verhofstadt, Emmanuel Tête,

krijgt.

Marc Rossignol en Walter Swennen. Nu heb ik een
reizend bestaan als eclectisch schilder bedacht, waarbij

Thirion: ‘Nadat ik in 2010 voor het S.M.A.K. het boek

ik telkens een paar dagen in de ateliers van deze schil-

Incomplétude heb kunnen maken dat een overzicht

ders ga werken. Zo ontstaat er opnieuw een reeks

bood van mijn werk, en ik naar aanleiding van de

ontmoetingen.’

boekvoorstelling in het S.M.A.K. een dansperformance
creëerde die When Doves Cry heette (samen met Barbara Manzetti, Sofia Avramidès en Nadia Schnock),
kreeg ik zin een dansvoorstelling over de liefde te maken. Ik heb vier muzikanten samengebracht die nog
nooit met elkaar gespeeld hadden en zestien acteurs,
plastische kunstenaars en andere mensen die mij aanspraken omwille van de energie die ze uitstraalden,
hun houding, hun specifieke onhandigheid of een andere bijzondere kwaliteit. Al mijn werk gaat over het
opzetten van ontmoetingen. Laisse-moi te venir is in
dat opzicht heel geslaagd. We hebben twee jaar lang
gerepeteerd. De voorstelling bestond uit drie afleveringen: het verlies van de liefde, nieuwe amoureuze

‘Laisse-moi te venir’ (2012)
Foto: Emmanuelle Watelet

Delphine Deguislage: Zichzelf verrassen
Delphine Deguislage (1980): ‘Deze installatie heb ik
in 2010 getoond tijdens een groepstentoonstelling
die georganiseerd werd door CCNOA. Mijn bijdrage
bestond uit deuren en uit kleurige vangnetten (voor
steigers) die ik tussen ramen heb gespannen. De deuren heb ik kleurpatronen gegeven door er tape op te
kleven. Ze konden niet bewegen. De netten waren
dubbel, waardoor er een moiré-effect ontstond als je
erdoor keek. Als je bewoog terwijl je door de netten keek, veranderde je perceptie. Er hingen ook gekleurde werken van andere kunstenaars, die ook van
uitzicht veranderden.
Voor mij was dit een belangrijke installatie omdat ze
mij heeft vrijgemaakt van het idee dat ik één bepaalde
vorm moest vinden en al had gevonden in 2008, toen
ik twee kubussen met steigernetten heb tentoongesteld. Momenteel ben ik bezig met de voorberei191

dingen van een nieuwe tentoonstelling, maar ik weet
absoluut nog niet wat er te zien zal zijn. Ik denk dat
het autonome objecten worden die uit verschillende
materialen bestaan. Ik werk met hars, verf, hout, klei
en verf. Ik hou van oude ambachten. Ik voer graag zelf
alles uit. Afijn, ik ben bezig met kleur en vorm en ik
probeer dingen met mijn eigen handen te maken. Er
zijn ook weer menselijke figuren en organische vormen verschenen, vroeger durfde ik dat niet zo goed,
nu verras ik mijzelf.’

‘Come In !’ (2010)
Deuren, hout, acrylverf, textiel, tape.
Foto: Sully Balmassière (detail)
Courtesy: CAN

Mil Ceulemans: Visuele klimrekken voor gevorderden
Hoe zou je het werk van Ceulemans (1977) 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
of tot zeventien kan tellen. 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. Toch blijft de resulterende picturale ruimte
luchtig. De schilderijen zijn niet ‘toe geschilderd’. Ze
zijn dieper. Ze spelen zich af in een soort van gestapelde ruimte, die je zou kunnen omschrijven als een
visueel klimrek voor gevorderden.
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Je schilderijen roepen een picturale ruimte op aan de
hand van vlakken, strepen en morsige toetsen, heel zelden door een figuratief element. Ik denk bijvoorbeeld aan
de hooglichten die Joris Ghekiere aanbrengt met een
penseel dat hij aan een boor bevestigt.
Ceulemans: ‘Ja, ik ken die hooglichten. Ik vind ze heel
bijzonder.’
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.’
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 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?’

‘MRCS421 Helter Skelter’ (2010-2011)
Olie, acryl en lak op doek, 100 x 100 cm

Reniere & Depla: Lichtindrukken, verrijkt en omzwachteld
Elk schilderij is 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, eigenzinnige filmvoorstelling is, waarbij lichtindrukken verrijkt, doorkruist, 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.
Elke aandachtige waarneming verplaatst zich nerveus
van het ding naar de manier waarop het licht het ding
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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 in de ruimte duwt en van volume, vorm
en kleur doet veranderen, het aanvreet, onzeker
maakt en weer laat verdwijnen. Zo komt het dat we
in de huidige schilderijen van Reniere (1956) & Depla
(1954) een soort van geruststelling of geborgenheid
kunnen ervaren, maar ook vormen van onrust, beklemming of bedreiging.
Een van de meest frapperende kenmerken van deze
schilderijen is de manier waarop het licht meestal lijkt
op te doemen uit de diepte en verweven lijkt te zijn
met de textuur van het werk. De afgebeelde voorwerpen hebben iets mistigs of onvasts, ondanks hun
in de weg staan. Vaak, immers, wordt onze kijk op de
opgeroepen werkelijkheid meteen geblokkeerd door
muren. Maar het zijn natuurlijk geen echte muren. Niet

Tegenwoordig schilderen Reniere & Depla zowel op
doek als op paneeltjes, maar aanvankelijk kwam hun
huidige techniek 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 werden herhaaldelijk overschilderd, zodat ze echt
uit de diepte kwamen. Ze werden afgewisseld met
glacislaagjes die het wit een tint gaven en aangebracht
werden met dunne, brede verniskwasten. Overtollige
partijen worden weggeveegd met een doek. ‘Het is als
een processie van Echternach,’ lachten de kunstenaars:
‘Vooruit en achteruit’.
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
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.

alleen omdat ze geschilderd zijn, maar ook omdat ze
zich voordoen als een wijkend, poreus oppervlak dat
langzaam wordt aangetast door duizenden accidenten.

‘L’Or blanc de Saint Hilaire’ (2011)
Acryl op doek, 46 x 38 cm

Carole Vanderlinden: Het olfactorische genoegen
Een tijdje geleden werd ik getroffen door een prachtig, sensueel, minimaal schilderij dat deel uitmaakte van
een mooie, door Reniere & Depla georganiseerde
tentoonstelling in Villa De Olmen in Wieze. Het schilderij bestond voornamelijk uit mooie, bleke partijen
waarop door een spel van trillende, toegevoegde,
vlekkerige lijntjes en een doorschemerende, gouden
fond het beeld van een besneeuwde conifeer werd
opgeroepen. Prachtig geschilderd, subtiel, ontroerend.
Ik vraag de kunstenaar waarom ze denkt dat het
conifeer-schilderij mij zo ontroert. ‘Misschien omdat
ik massa’s zie,’ antwoordt ze, ‘in plaats van vlakken of
contouren. In dit schilderij ben ik er misschien in geslaagd zo’n massa op te roepen.’
Carole Vanderlinden (1973) is het soort kunstenaar
dat zichzelf een aantal verhalen vertelt die telkens tot
een andere textuur leiden. In haar geval nemen deze
197 verhalen vaak de vorm aan van kleine gouaches en
collages die op een bepaald moment een impuls geven voor het opzetten van een olieverfschilderij. Deze
schilderijen zien er telkens anders uit, gelukkig, al kan
je wel enkele terugkerende elementen herkennen als
schuin geschilderde passe-partouts, plantenmotieven, hemels en waterpartijen, contrasten tussen dun
en dik of mat en glanzend geschilderde partijen en
texturen die de indruk wekken dat er een ‘doorkijk’
ontstaat. Soms is dit werkelijk zo, omdat het schilderij bestaat uit een voorgrond die op een achtergrond
werd aangebracht, maar vaak krijgen we alleen maar
die indruk.
Soms wordt een plantenmotief overschilderd met
prachtig, dun aangebrachte kleurstroken, zodat op de
plaats waar een tak werd overschilderd een illusie van
opbollend reliëf ontstaat, soms worden de plantenvormen plastisch en vettig en plaatsen ze zich voor
een dunne, sluierachtige achtergrond, soms nemen ze
Fernand Léger of Paul Klee-achtige vormen aan: grappige, kantelende schilderijen.

Vaak lijken haar schilderijen, in hun geheel, bijna droge,
berekende dragers voor een klein, sensueel accident
dat, zodra je het hebt opgemerkt, alle aandacht naar
zich toe trekt, maar zich dan weer schuchter terugtrekt: een vloeiend element in een schijnbaar geometrisch opgebouwd schilderij, of een moment waarop
een toon plotseling een bijna pure, lichtgevende waarde krijgt.
De kracht van deze schilder is dat ze telkens weer tot
nieuwe werken komt, puttend uit een schijnbaar onuitputtelijk reservoir van vormexperimenten, gevoed
door een onvermoeibaar uithoudingsvermogen.
Heel sterk zijn haar schilderijen wanneer ze, door
haar talent matte en glanzende verf te combineren,
zwart op zwarte schilderijen maakt, waarin uitgesneden ogen ons lijken te bekijken in de nacht van het
eenzame schilderen.
Wat mij fascineert, is hoe ze deze schilderijen maakt
door zowel Oost-Indische inkt te gebruiken als ivoorzwart mat te maken door er Shellsol aan toe te voegen: een minder giftige soort terpentijn. Maar wat
boeit u? En wat boeit haar? Wat vindt ze zelf dat in
deze tekst besproken moet worden? ‘Ik vind dat je iets
moet schrijven over het olfactorische genoegen,’ zegt
ze, ‘over het vreugdegevoel en de herinneringen die
mij overvallen als ik een nieuwe tube openmaak en
de verse kleur voor het eerst ruik. En ook zou ik graag
hebben dat je iets schrijft over wat mijn schilderkunst
zou kunnen worden.’ Ik vraag haar wat ze met die
vraag bedoelt: ‘Wat het zou kunnen worden? Inhoudelijk? Vormelijk?’ ‘Neen, neen,’ antwoordt ze. ‘Waar het
naartoe zou kunnen gaan, bedoel ik. Welke wegen er
nog voor ons liggen.’

‘Conifère’ (2207)
Goudkleurige vernis en olie op doek,
44 x 56 cm

Joris Ghekiere: Een teveel aan schoonheid
Joris Ghekiere (1955) is de meester van de omkering
van achtergrond en voorgrond. De zwarte vormen
die u ziet, maken deel uit van een oudere laag van het
schilderij, dat dus eerst zwart geschilderd wordt. Soms
legt hij iets over deze achtergrond en spuit hij de
voorgrond, vaak op een ronddraaiend platform waar
hij boven hangt om mooi ronde, concentrische dégradés te kunnen schilderen. Soms schept hij gedeelten
van de bovenste laag weer weg met het penseel. Dat
is hier gebeurd. In dit schilderij hou ik van de trilling
die ontstaat door de roze en blauwe zwemen die zich
soms binnen en soms buiten de ovalen bevinden.
Je houdt van terugkerende patronen, vooral als ze scheef
lopen.
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

www.jorisghekiere.com
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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 glad ijs, de onzekerheid, 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. 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.
Zonder titel (2012)
Olie op doek, 145 x 115 cm
Foto: Bert de Leenheer

Aline Bouvy en John Gillis: De verdwijntruc als privilege
Ik maak voor het eerst kennis met de schilderijen van
Aline Bouvy (1974) en John Gillis (1972) en ik kijk
vooral naar het werk Uneffective Privilege (2011) dat
behoort tot een reeks die ze vorig jaar hebben aangevat. Het gaat om een schilderij van een soort totem,
een zotte paasklok, een offerblok in de vorm van een
hol hoofd en een hol oog waarachter een uitgeknipt
oog is gekleefd. De geschilderde neon verlicht niet het
beeldje, maar de picturale ruimte van het schilderij,
waarbinnen het voorwerp lijkt te hangen.
Het oorspronkelijke beeldje is gemaakt van witte klei
die droogt in de lucht. Ik vraag waarom ze hun vroegere, meer heterogene bezigheden (sculptuur, installatie,
video) hebben verruild voor het maken van schilderijen van telkens hetzelfde formaat.
Aline Bouvy: ‘Het voorbereidende werk is hetzelfde
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gebleven. We maken nog altijd sculpturen, collages
en assemblages, maar daarna fotograferen we ze, we
drukken ze af op de grootte van het schilderij en zetten ze om in hyperrealistische schilderijen. Het resultaat is minder verscheiden, alles keert terug tot hetzelfde, platte vlak. We schilderen samen aan hetzelfde
schilderij, we verdelen de taken.’
Op mijn vraag wat de titel van het schilderij betekent,
antwoordt Bouvy ‘dat geld niet het enige privilege is’.
Ik weet niet of ik dit antwoord begrijp, maar ik voel
wel waarom deze kunstenaars op zoek gaan naar een
doorgedreven vorm van fusie in hun werk en misschien ook in hun leven. Hoe ver zou zo’n verdwijntruc
kunnen gaan? Waar blijven al die mooie sculpturen en
collages, nu ze nageschilderd zijn? Bouvy vertelt dat ze
niet tentoongesteld zullen worden. We zullen zien. De
dingen krimpen en dan zwellen ze. Dat is hun aard.
‘Uneffective Privilege’ (2011)
Olie op doek,190 x 135 cm
Courtesy Galerie Nosbaum & Reding
Privéverzameling, Luxemburg

Christophe Terlinden: Disparaat en vederlicht
Christophe Terlinden (1969) creëert disparate, vederlichte, poëtische interventies. Hij is de man die ervoor
verantwoordelijk is dat de ‘u’ uit de naam van het
M HKA is verdwenen. ‘Het boeiende is dat het woord
zo onleesbaar en onuitspreekbaar wordt,’ vertelt hij,
‘terwijl alle musea graag hun naam afkorten tot een
gemakkelijk te lezen en te onthouden woordje.’
Bart De Baere, de directeur van het M HKA, vroeg
Terlinden in 2002 om na te denken over een logo, niet
omdat hij wist dat Terlinden ook het logo van het NICC
had gemaakt (een clipart vrij van rechten, geplukt van
een CD-Rom), maar wel omdat hij pas het boekje Une
révolution (2002) had gelezen, waarin Terlinden verslag
doet van een hele dag die hij heeft doorgebracht op
het Brusselse Betlehemplein: ‘Van nul tot vierentwintig
uur op het zelfde plein, geen andere verplichting dan
er te blijven. Geen fotoapparaat, geen camera, geen
geluidsopnames, geen telefoon, geen stoel, geen bed.
203 Alleen een balpen, een optekenboekje, een horloge
dat afloopt om middernacht en enkele euro’s in een
houdertje. Een volledige omwenteling zonder doel, op
een heuvelflank.’ Het is een prachtig boekje, dat leest
alsof het ter plekke is geschreven, maar dat is niet zo,
het is achteraf gemaakt, toen iemand er belangstelling
voor scheen te hebben. Aanvankelijk was er geen precies einddoel verbonden aan de performance.

Small Noise, suite N°6 (2001) bestaat uit een muziekdoosje dat vastgekleefd wordt op een groot conservenblik, zodat het een autonoom instrument met een
volle klank wordt. Het is voorzien van een zelf geperforeerd muziekstukje dat in lusvorm gemonteerd is.
Ik vroeg Terlinden waar hij vandaag mee bezig is. ‘Ik
werd uitgenodigd iets te maken voor het Egmontpark.
Daar staat een beeld van Peter Pan, dat ik graag zou
beantwoorden met een kleinere sculptuur die bestaat
uit een aluminium konijn en een bronzen wandelstok
met rubberen dop en beschilderd medaillon. Ik ben
met brons beginnen werken in 2008, toen ik merkte
dat een plastic Pinokkio in evenwicht bleef als hij op
zijn buik lag en zijn neus groeide. Dat werk heet Het
evenwicht in de leugen.’

Deze actie doet een beetje denken aan een beslissing
uit 1995, toen Terlinden besloot zijn haar zwart te verven vooraleer een veertiendaagse reis naar New York
aan te vatten. Zijn poging anoniem te blijven door van
haarkleur te veranderen, sorteerde weinig effect, omdat niemand hem kende.
In 2000 zorgde hij ervoor dat de binnenverlichting van
achttien kantoortorens in het Brusselse grote woorden schreef op hun gevels, bijvoorbeeld de woorden
‘ZUID’ en ‘MIDI’ op de Zuidertoren. Het woord ‘ZUID’
stond op zijn kant en bedekte de hele toren, wat een
prachtig beeld opleverde.

‘Black Hair Performance’ (1995)

Geert Goiris: Wankele wereld
Bijgaande foto van Geert Goiris (1971) werd ‘s nachts
gemaakt, met een lange sluitertijd. Hoe langer je naar
deze foto kijkt, hoe meer de schaduw zelf de vorm
van een huisje gaat aannemen en een autonoom bestaan gaat leiden binnen de foto. Het heeft iets spookachtigs, alsof de strandcabine alleen maar bestaat om
deze schaduw mogelijk te maken.

www.geertgoiris.info

Geert Goiris: ‘Toen ik die foto maakte, werd ik intuïtief
aangetrokken door het oplichten van de cabine tegenover de zwarte achtergrond van de zee, door een
lichtveld, eigenlijk. Pas nadat ik de foto had afgedrukt,
ontdekte ik de diamantvormige schaduw. De opname
is gemaakt met een gewone 35 mm camera. Later
werkte ik bijna uitsluitend op groot formaat met een
technische camera en tegenwoordig ook wel op middenformaat, met negatieven van zes bij acht centimeter, omdat dit het experimenteren vergemakkelijkt.
Je vraagt of ik een verband zie tussen deze foto
205 en een onderzoeksvoorstel rond het eschatologische
dat ik onlangs heb geformuleerd. Tot nu toe heb ik
het strandhuisje nooit zo bekeken, maar het kan inderdaad als een “verschijning” met een voorspellend
karakter gezien worden. Er is ook een impliciete verwantschap met beelden die ik nu tracht te maken van
moeilijk leesbare, complexe ruimtes. Momenteel fotografeer ik naoorlogse kerken in Duitsland, en één
specifieke kerk van Gottfried Böhm in het bijzonder,
waarvan ik detailopnames maak. In die foto’s wordt de
ruimte ambivalent en onstabiel: het is moeilijk uit te
maken welke delen naar voren komen en welke naar
achter vallen, zoals in de foto van de strandcabine. Het
lijken afbeeldingen van maquettes of composities uit
karton, maar als ik ze op groot formaat afdruk herken
je bijvoorbeeld de textuur van het beton, waardoor je
een vreemde en verwarrende, maar tegelijk ook geloofwaardig interieur te zien krijgt.
Sommige foto’s kleef ik op groot formaat op de
muren van de tentoonstellingsruimte, waardoor hun
aanwezigheid nadrukkelijker wordt en ook de materialiteit van de muren zelf gaat meespelen. Het lijkt dan

alsof de muur een membraan wordt waar je doorheen kan kijken.
Ik besteed veel tijd aan de keuze van de foto’s die
ik zal tonen, aan hun formaat en aan de manier waarop ik ze in de tentoonstelling aanbreng. Ik probeer ze
te behandelen als objecten die spanningsvelden oproepen.
Nu bereid ik een tentoonstelling voor waar één
foto te zien zal zijn, ongeveer twee keer zo hoog als
een gemiddeld persoon, van een fragment van een
kerkinterieur en daartegenover plaats ik een tweede
print, nog iets groter, van een mammatus-wolk. Dat
zijn wolken die voorkomen aan de rand van grote
stormfronten en die een onheilspellende uitstraling
hebben. Ooit heb ik in de VS tien dagen opgetrokken
met een stormchaser om uiteindelijk met een weinig
spectaculair beeld naar huis te komen dat je vermoedelijk ook met photoshop kan maken. Maar ik ben er
heel tevreden mee. (Lacht.)’

‘North Sea’ (1998)

Joëlle Tuerlinck: Een rimpeling in de tijd
Joëlle Tuerlinckx (1958) spreekt over haar werk op

werden ‘doorstreept’ met glimmende of witte lijnen.

een manier waarop het allicht ook tot stand komt. Ze

In de tuin worden met een dun, in de wind flitsend

maakt tal van kleine omtrekkende bewegingen, alsof

en voortdurend gedeeltelijk verdwijnend lint, als een

ze met een potlood krullen krabbelt op een blad pa-

stippellijn van licht, bouwplaatsen afgebakend, die wij-

pier tot er ineens een tot dan toe verborgen, grotere

zen op grootse plannen voor komende constructies.

tekening uit naar voren komt. Ze speelt met verschil-

(Hetzelfde lint werd gebruikt op het podium in het

lende, maar steeds dezelfde, terugkerende elementen,

museum van Gent, waar het soms ook de dikte van

die met de hulp van toeval en berekening telkens

een glasplaat suggereerde.)

weer een andere tentoonstelling voortbrengen. Om
haar werk beter te begrijpen of aan te voelen, kan je

Tegelijk wordt in toonkasten en via een geluidsband

bijna niet anders dan enkele tentoonstellingen apart

de geschiedenis van het Museum Dhondt-Dhaenens

bekijken.

uit de doeken gedaan, alsof Joëlle beslist heeft niet alleen haar eigen spullen te ordenen en zichtbaar te
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Voor een tentoonstelling in Gent in 1998 maakte ze

maken, maar ook het archief van het museum. In be-

een boek waarin een groot deel van deze terugkerende

staande boeken legt ze eigen ‘catalogus-bladzijden’.

elementen gecatalogiseerd worden. In de tentoonstel-

Verleden, heden en toekomst worden vermengd. Her

ling worden deze elementen hernomen en ‘getoond’.

en der geven transparante, plexi maatstokken ver-

Dit ‘tonen’ en ‘rangschikken’ van deze materialen lijkt

dwenen of komende voorwerpen aan. Het is alsof de

dan het onderwerp van de tentoonstelling te worden.

hele, bijna wezenloze tentoonstelling als een transpa-

Om een deel van de getoonde verzameling te kunnen

rant met glimmende lijnen over de oppervlakte van

zien moet de toeschouwer op een soort van podium

het museum en de omliggende tuin wordt gelegd en

klimmen, waardoor hij of zij zelf zichtbaarder wordt.Tal

gepast. Zo speelt deze tentoonstelling zich af als een

van kunstenaars hebben getracht materialen of beel-

onwezenlijke, bijna ongrijpbare speling van het licht,

den te tonen in onmerkbaar verschuivende, schijnbaar

een trilling in de tijd, een rimpeling tussen verleden

repetitieve reeksen, maar hier wordt het tonen zélf zo

en toekomst.

monumentaal, dat het een eigen dimensie, een eigen
vorm krijgt.
Voor een tentoonstelling in het Museum DhondtDhaenens tijdens datzelfde jaar heeft ze voor het
eerst een catalogus gemaakt waarin een tentoonstelling getoond wordt. Deze tentoonstelling was op het
ogenblik van de vernissage echter al afgebroken, zodat
de catalogus van meet af aan louter een herinnering
aan een verdwenen gebeurtenis vormde (zoals vrijwel altijd het geval is met klassieke catalogi na de tentoonstelling). Wat we in het museum te zien krijgen
is eveneens een herinnering aan een tentoonstelling:
op de muren staat er nauwelijks zichtbaar geschreven
welke werken er hebben gehangen. Andere muren

Zonder titel (1999)
Werk door mij geauthentificeerd en nadien
weer nietig verklaard op 20 oktober 1999

Lionel Estève: Een heel mooi rood
Lionel Estève (1967) maakt prachtige, vederlichte
sculpturen (hij voert ze allemaal zelf uit), waarvan de
bekendste misschien de Circulations zijn: met nylondraad verbonden pareltjes, ponponnetjes en pailletjes
die neerhangen van een kruis dat met een zachtjes
versnellende en vertragende motor verbonden is. Zodra de motor gaat draaien, begint de ragfijne sculptuur
te zwellen door de middelpuntvliedende kracht. en
vormt ze een prachtige, kleurige, holle sculptuur. Zoals
veel van Estèves werken kan je deze sculpturen echter
niet fotograferen. Je moet ze fysiek ervaren.
Lionel Estève: ‘Voor de glazen ruimte van de Hermeswinkel in Brussel heb ik een Circulation gemaakt die
tien meter hoog was en acht meter breed. Er gaat
een vredige werking uit van de sculptuur, als ze draait,
maar ze heeft ook iets bedreigends of zelfs gewelddadigs. Ze is heel licht, ze bestaat uit plastic pareltjes
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en andere waardeloze snuisterijen, maar ze heeft een
grote fysieke impact op de ruimte.
Het beeld dat je hebt gekozen, heb ik gemaakt
voor een thematische tentoonstelling die gewijd was
aan fobieën. Er waren bijvoorbeeld ook slangen te
zien en deuren die niet open gingen. Voor mij gaat het
beeld over de mogelijkheid van plots stijgend water.
Ik ben afkomstig uit een streek in Frankrijk waar ik
graag door droge rivierbeddingen loop. Verschillende
van mijn werken zijn voortgekomen uit die wandelingen en mijn fascinatie voor de verscheidenheid van
keien. Voor mij gaat deze sculptuur over sporen van
een crisis, maar voor de meeste mensen gaat er geen
dreiging van uit.’
Misschien door de kleuren?
Estève: ‘Misschien, maar die verwijzen voor mij ook
naar olievlekken. Heb je beelden gezien van die Hongaarse fabriek die opengebarsten was en een twee
meter hoge, toxische modderstroom had veroorzaakt? Het was een heel mooi rood, maar het was
verschrikkelijk giftig.’

‘A Limit’ (2011)
113 keien, acrylvernis, 570 x 180 x 31 cm
Courtesy Galerie Perrotin, Parijs

Olivier Stevenart: Diplomatieke ruimtes
Olivier Stevenart (1966) begon werk te tonen in 1991.

meer terug in de vorm van een erehaag tijdens de

Hij beschouwt zichzelf sindsdien als oppervlaktetech-

tentoonstelling One By One in het Herman Teirlinck-

nicus en ambassadeur. Aanvankelijk hield dit in dat hij

huis in Beersel (2004).

om den brode huizen renoveerde en nadien mensen
ontving om te dineren in de pas opgefriste woning,

In de voorafgaande jaren had Stevenart in Frankrijk

waarbij ze inzage kregen in een catalogus die foto’s

een opleiding tot staffwerker gevolgd, een opleiding

bevatte van de toestand voor en na de ingrepen. La-

die in ons land niet meer bestaat. Een eerste werk met

ter evolueerde dit werk tot kleinere ingrepen, waarbij

stuc was een dertig meter lange trapleuning. In die-

toeschouwers een groepstentoonstelling betraden via

zelfde periode ontstond het plafond voor een intieme

een met gipsplaat gecreëerd inkomhalletje nadat ze

ontmoeting tussen twee personen: een afgietsel van

door een tegen zijn Dodge Coronet Break leunende

de pas geschuurde en geoliede vloer van het Herman

Stevenart werden vergast op een blikje whisky-cola.

Teirlinckhuis, dat als ovaalvormige parasol net boven
de hoofden van de bezoekers zweefde, vastgemaakt

In een brief uit 1999 vatte Stevenart zijn werkzaamhe-

aan de zoldering met een navelstrengachtige staaf.

den als volgt voor mij samen:
Het op de vorige pagina afgebeelde werk, vloeit recht-

www.ostsa.be
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‘1) Vakmanschap (‘savoir faire’)

streeks voort uit al deze aspiraties. Het is gemaakt van

Drie onderdelen: Voorbereidingen - Het eigenlijke

staff (getrokken uit gips) en vormt een soort van in-

werk - De afwerking (‘le finissage’).

tieme ontmoetingsruimte.

- Bouwvakker, schoonmaker (de werken vooraf en nadien kunnen schoonmaken).

Stevenart: ‘Ik probeer diplomatieke ruimtes te creëren

- Ten gronde werken (‘entrer en matière) en afwerken.

met sculpturale voorstellen die zich niet opdringen, die

Een goed afgewerkt werkstuk is goed gestructureerd.

lijken te verdwijnen in aanwezigheid van de toeschou-

Voorbereiding en voltooiing even belangrijk.

wer. Hier hing een zwaar gevaarte, een heel moeilijk

- Werken als arbeider, stellingname, als eerste doel en

te maken sculptuur, luchtig te zweven op heuphoogte.

verwelkomende ruimte creëren

Het had iets te maken met dansen. Het zowel bovenaan als onderaan voorkomende profiel van de vorm

2) Ontvangst (‘savoir recevoir’)

werd gevormd door de initialen van Pierre Martens.

De receptie. Het ontvangen van de mensen. De ver-

Naast dit streven de mensen op een waardige manier

nissage primeert, niet de tentoonstelling. De vaklui

te ontvangen, probeer ik mezelf ook voor technische

drinken iets als het werk gedaan is. Ritueel ter voltooi-

problemen te stellen die steeds moeilijker worden.

ing van de werken.’

Deze keer berustte de moeilijkheid onder meer in het
maken van de ronde vorm.’

In 2000 legde hij een grasmat op het Tours & Taxisgebouw en nodigde hij de bezoekers uit tot een
crocket-wedstrijd, waarbij de winnaar een plumeau
kon winnen.
De plumeau, als symbool voor de schoonmaakwerkzaamheden en het vakmanschap, keert nadien onder

‘Le grand C’ (2011)
Tentoongesteld bij ‘34 6’
(Ten huize van Pierre en Marie Martens)
Foto: Lode Saidane

Erwan Mahéo: De omgang met het onbekende
Van Erwan Mahéo (1968) heb ik prachtige sculpturen
gezien, waarvan de mooiste voor mij de hangende
evocatie van een berg was, aan de buitenzijde wit en
aan de binnenzijde donkerrood, prachtig naaiwerk
met op de hoogste punten en aan de randen fijne
metalen ringetjes waaraan het geheel met nylondraad
was opgehangen. Vroeger maakte hij ook prachtige,
genaaide patchwork schilderijen die in niets leken op
wat ik ooit had gezien.
Vandaag stuurt hij mij een foto van een bronzen vlot
dat hij eerst voor het Cultureel Centrum in Strombeek heeft gemaakt en nu toont tijdens Track. Hij vertelt dat het vlot verbonden is met het feit dat hij is
opgegroeid op een eiland met een vader die zeeman
was. Nu hij zelf een zoon heeft, bouwen ze samen
vlotjes met aangespoeld hout. De titel verwijst niet alleen naar het drijven, maar ook naar een term uit het
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situationisme, ‘la dérive’, die Mahéo in verband brengt
met het feit dat een kunstenaar altijd omgaat met het
ongekende en nooit weet waar hij of zij zal belanden.
Het vlotje is niet groot en zweeft op een paal van
drie tot vier meter hoog. Mahéo vertelt ook dat het
hem had getroffen dat het bouwen van die vlotjes een
zinvolle bezigheid was, die eigenlijk niets met kunst te
maken had, en die hij tot de status van kunst heeft
willen verheffen door er een bronzen monument van
te maken.

‘Vlot (Monument à la dérive)’ (2012)
Foto: Isabelle Arthuis

Gert Robijns: Gebalde stillevens

www.gertrobijns.com
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Gert Robijns (1972) bezorgde mij beelden van de in-

van 160 bij 120 cm. Je kan stenen kopen van 50 gram

stallatie immo / thinking (2011). Op deze foto’s herken

tot 10 ton, het gewicht wordt aangegeven met een

ik een donkerrode bal, een gele kanarie, een soort van

nummer. Elke verkochte steen wordt gefotografeerd

kilometerpaal op een palet en een hydraulische hoog-

en gecertifieerd, zodat hij een identiteit krijgt. Mis-

tewerker. Op de foto die mij het meest aanspreekt, zit

schien zoals de maquette van mijn geboortedorp, dat

de kanarie naast de liggende kilometerpaal. Ik vraag de

eigenlijk toebehoort aan de hele bevolking, maar dat

kunstenaar hoe we dit beeld kunnen lezen.

ik mij op een persoonlijke manier heb eigen gemaakt.

‘De bal, de kanarie en de steen hebben iets te maken

In de herfst wil ik een heliumballon bevestigen aan het

met energiebeleving, met beweging en immobiliteit,’

hoogste blad van een boom, zodat het, op het mo-

vertelt hij. ‘De steen beweegt niet en is moeilijk in be-

ment dat het lost, niet naar beneden dwarrelt, maar

weging te brengen, de kanarie fladdert rond als je hem

wegvliegt en op een heel andere plek neerdaalt. Ik zou

voert en de bal botst door de ruimte als je er een trap

er een camera en een gps-systeem kunnen aan beves-

tegen geeft. Deze installatie is voor mij verbonden met

tigen, zodat we de reis van het blad kunnen vastleggen,

twee eerdere projecten. Het eerste was een poging

maar dat zou het te moeizaam maken. Waar het om

een rivier om te leiden door er stenen in te leggen

gaat is de reis. Al mijn recente werken hebben voor

en het tweede bestond erin een maquette van 6/10

mij met reizen te maken, met het fysiek verplaatsen

van de kerk en de pastorij van mijn geboortedorp

van dingen.

te maken. Die maquette was zestien meter hoog en
had een oppervlakte van veertig bij veertig meter. Ze

Vandaag heb ik aquarellen gemaakt van doorgesne-

stond op een oud vliegveld.

den fruit. Ik wilde stillevens maken van dingen op het

Om de maquette wit te kunnen schilderen, heb ik

hoogtepunt van hun leven. Net zoals immo / thinking.

de hoogtewerker gebruikt. Dat was een heel bijzon-

Dat is ook een stilleven vol gebalde energie. Het is een

dere ervaring. Als je jezelf een beetje wil verplaatsen,

sleutelwerk voor mij. Ik voel dat het van groot belang

moet je je soms eerst verwijderen, zwaaien en dan

is voor de dingen die nog gaan komen. Ça va tres

terugkomen. Soms leek het alsof ik mijn eigen speci-

bien! Fuck it man! Niet nadenken over onze status als

fieke zwaartekracht had, alsof ik zweefde. Er ontstond

kunstenaar! Gewoon stenen verkopen en verplaatsen!

een prachtig gevoel van onthechting. Het was als

Met of zonder galerie, dat heeft geen belang, als je

driedimensionaal denken. Soms heb je het gevoel dat

maar krachtig werk kan bedenken en uitvoeren vanuit

je vooraan in je hoofd denkt, soms dat je achteraan

het perspectief van een vrijdenker, zo zelfstandig en

denkt. Hier leek het alsof mijn denken één werd met

onafhankelijk mogelijk.’

die stijgende en zwenkende bewegingen.
Vandaar de titel immo / thinking. Immo staat voor
immobiliteit en de gebalde energie die voorafgaat
aan beweging. De steen is roerloos, het gele vlekje
beweegt en de rode bol kan elk moment in beweging gebracht worden en een 3D-beweging door de
ruimte maken.
Nu ben ik bezig met een webshop. Ik ga een
steengroeve verkopen. Ik heb al paletten laten maken

‘immo / thinking’ (2011)

Benjamin Verdonck: Een aangename verwarring

www.benjamin-verdonck.be

Ik ontmoette Benjamin Verdonck (1972) voor het
eerst in een boom achter het Antwerpse concertlokaal Scheld’Apen, waarin hij een boomhut had gebouwd. Hij bood gratis taart aan. De boomhut was
prachtig gemaakt, zwevend in de boom, zodat die niet
beschadigd kon raken. Als kind heb ik zelf duizenden
uren doorgebracht in bomen en ik was onder de indruk. Ik filmde de hut en verdween beschroomd in
de nacht.
Verdonck is bekend geworden met zijn huisje op
een paal en zijn vogelnest, twee theatrale ingrepen in
de openbare ruimte. Het huisje zweefde boven het
Baraplein in Brussel en werd drie weken door hem
bewoond. Omdat erover was bericht op de televisie, kwamen er veel mensen naar kijken. Voor het 32
meter hoge, tegen een gevel aanklevende vogelnest,
dat hij bouwde met in de buurt gevonden takken en
leem, vroeg hij zich af hoe hij een theatrale plot kon
bedenken die leesbaar zou zijn voor passanten die
217 maar dertig seconden per dag keken. Het verhaal was
dus gebald: er is een nest, daarin zit een man en in een
poging de toeschouwers te omhelzen (uit het nest te
reiken) valt die man.
De affiche die hiernaast is afgebeeld, is een ontwerp voor een tentoonstellingsaffiche. Ik koos dit
ontwerp als beeld voor dit boek, omdat het op zich
prachtig gemaakt is, natuurlijk, maar ook omdat het
geen reducerend beeld geeft van de veelvoudige acties van Verdonck. De affiche maakte deel uit van de
actiecylclus Kalender, waarbij Verdonck 365 dagen lang
acties deed in Antwerpen. Het huisje op de affiche
werd aanvankelijk op de konijnenwei voor het justitiepaleis gezet ter ere van het met een jaar vertraging
uitvaardigen van een omzendbrief omtrent regularisatiecriteria voor immigranten. Een andere actie was
een van karton gemaakt volksrestaurant dat tegen
de Bourlaschouwburg leunde en door Dennis Tyfus
in zijn radioprogramma werd gelaakt omwille van de
geuren en het kabaal dat wordt voortgebracht door
zandnegers en ander gespuis dat op onze kosten
komt leven.

Wat heb je gemaakt voor Track?
Verdonck: ‘Twee dingen. In het Vogelenzangpark, een
parkje met enkele sociale woningen uit de jaren vijftig,
heb ik een replica van zo’n huis op schaal 1/2 nagebouwd, zwevend in een grote boom. De aanleiding
om het huis kleiner te maken vond ik in de film The
Incredible Shrinking Man, waarin het hoofdpersonage
op het eind van de film zegt: “I had thought in terms
of man’s own limited dimension. I had presumed upon
nature that existence begins and ends in man’s conception, not nature’s.” Het is een boom die door een
huis groeit en blijft groeien.
Voor mijn tweede bijdrage heb ik op basis van
een alfabet met logo’s samengewerkt met schoolkinderen. We hebben samen gebrainstormd, getekend
en dingen gemaakt rond de mogelijkheden alfabetten
te maken met merkbeelden. Nadien heb ik hen bij
mij thuis ontvangen (allemaal de trein in!), over mijn
werk verteld, en samen taart gegeten, keuzes gemaakt,
getekend en ingekleurd. Ten slotte heb ik alle voorwerpen die beantwoorden aan bepaalde logo’s nagemaakt uit klei: een namaak brik Alpro staat voor de ‘a’,
een pak Bifi-worstjes staat voor de ‘b’, coca cola voor
de ‘c’ enzovoort. Met die letters heb ik de bekende
zin ‘Hebban olla uogala nestas hagunnan hinase hi(c)
(a)nda thu uuat unbidan uue nu’ gevormd, die een lange lijn voorwerpjes vormt in de Maria Gorettikerk, die
verder leeg is. Eerst heb ik de zin wel naar de school
gebracht om te laten zien aan de kinderen.’
Je bent net terug uit Polen, wat heb je daar gedaan?
Verdonck: ‘In het stadje Sczeczin heb ik een grote rollercoaster of schans met een boot gebouwd, alsof ik
van plan was met die boot van de schans te glijden.
Het was een bijzondere ervaring, omdat mijn bezigheden in zo’n stadje niet meteen als iets theatraals of cultureels ervaren worden, waardoor er een aangename
verwarring ontstaat.’
‘On the Way to Work’ (2009)
Ontwerp van een tentoonstellingsaffiche

Johan Creten: Ongrijpbare dieren

www.perrotin.com/artiste-Johan_Creten
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Johan Creten (1963) spreekt met een zachte, vreemd

miek. Het is een soort van bas-reliëf en het ziet eruit

gebroken stem, als van gebarsten steengoed. Zijn

als een verleidelijk object, maar het gaat niet over de

werk is bevreemdend. Een zucht naar camp of kitsch

schoonheid of het decoratieve, maar over iets anders,

overwinnend, slaat het bruggen naar technieken, am-

over dieren zoals kikkers, salamanders en slangen die

bachten en iconografische geheimen uit het verleden,

moeilijk te begrijpen zijn omdat ze uit het water ko-

gebruik makend van de meest traditionele en geavan-

men, maar op het land leven, of omdat ze aan land

ceerde ateliers in ‘s-Hertogenbosch, Sèvres, Miami,

uit een ei komen en dan in het water gaan leven, of

Monterrey, Rome of New York. Als donkere engelen

bijvoorbeeld omdat ze vervellen. Die thema’s, waar-

verrijzen zijn beelden voor ons in een wazige, ero-

van de betekenislagen merendeels vergeten zijn, vallen

tische onbestemdheid, als iets onuitspreekbaars dat

samen met het idee dat klei een materie is die van

zichzelf probeert uit te braken, opbloeiend en kron-

één staat kan overgaan in een andere en daarvoor de

kelend.

magie en de kracht van het vuur gebruikt.

Johan Creten: ‘Zoals ik je al vertelde, verzamel ik kleine

Mijn Petite Vague voor Palissy heb ik gemaakt in Sèvres.

renaissancebeelden die onder meer werden gemaakt

Het is zo een beeld dat je vanuit verschillende hoe-

omdat je ze in je hand kan houden en van alle kan-

ken moet bekijken. Mijn beelden zijn onmogelijk weer

ten bekijken. Iedere zijde van een renaissancebeeld

te geven met één foto. Het gaat mij om dynamiek,

vertelt een ander verhaal. Beelden uit de renaissance

groei, erotiek, ook om het ‘tordu’: het verwrongene

en de barok hebben vaak een complexe compositie,

of het gestoorde, dit alles gebracht onder het mom

als je ze niet rustig bekijkt heb je geen flauw benul

van pure schoonheid, bijvoorbeeld door de glazuren

waarover het gaat. Neem deze Flora van Soldani Benzi.

en de kleurcontrasten. Maar ook gewoon door hoe

De naakte borst verwijst naar de waarheid, het bosje

een voorwerp aanvoelt als je het aanraakt. Voor dit

bloemen in haar hand vertelt ons wie ze is. Ik heb

beeld heb ik een glazuur gebruikt dat in Sèvres werd

die dingen geleerd van een ouder echtpaar dat een

ontwikkeld voor de Franse koningin Marie-Antoinette,

antiekhandel bezat en mij op mijn elfde aantrof op het

maar dat ik heb gecombineerd met een glazuur uit de

dorpsplein, waar ik, gebruik makend van een ezeltje,

negentiende eeuw, op een formaat dat ze in Sèvres

de kerk probeerde te schilderen. We spraken af dat ik

niet meer hadden gebruikt voor steengoed sinds de

elke woensdagmiddag bij hen langs mocht komen. Ze

jaren zestig. Zo heb ik als hedendaags kunstenaar in

gaven mij die dingen in de handen en vroegen mij, bij-

het meest klassieke bedrijf in Frankrijk oude technie-

voorbeeld, bij een glazen voorwerp: “Wat zie je? Wat

ken opnieuw ingevoerd en er nieuwe aan toegevoegd.

voel je?” “Een harde rand, een scherpe bodem?” “Wat

Daarom moest ik daar ook drie jaar gaan leven, alleen

betekent dat?” “Dat het voorwerp niet in een mal ge-

zo kon ik genoeg leren om innovaties te doen.’

maakt is, maar met een blaaspijp, die daar afgeknipt is.”
Enzovoort. Voor die mensen was het spannend om
met een jongen te spreken. Het ging over de kwaliteit,
de verhalen, de complexiteit, het tactiele enzovoort,
allemaal elementen die komen kijken bij het beoordelen van een kunstwerk.
Hier zie je een kunstvoorwerp dat werd gemaakt
door Bernard Palissy, een Franse pionier in de kera-

‘Grande Vague pour Palissy’ (2006-2011)
Glanzend geglazuurd steengoed
Productie: Manufacture nationale de Sèvres,
137 x 70 x 80 cm
Foto: Guillaume Ziccarelli © Adagp, Paris 2012
Courtesy de kunstenaar
en Galerie Perrotin, Hong Kong & Paris

Wim Delvoye: Het grote verdwijnpunt

www.wimdelvoye.be

Voor de krantenlezende en televisiekijkende medemens is Wim Delvoye een van de bekendste kunstenaars van ons land, omdat hij dingen maakt die
sensationele, verkoopbare verhalen opleveren. Zijn
beroemdste sculpturen zijn ongetwijfeld de Cloaca’s, in
de volksmond ‘de kakmachines’, die de meest verfijnde
gerechten omzetten in menselijke stront, die vervolgens verkocht wordt. De Cloaca’s zelf zijn natuurlijk
ook te koop. Wim Delvoyes werk vertrekt vanuit de
realiteit van de markt. Hij maakt dingen om ze te verkopen voor veel geld. Tegelijk wenst hij dat die dingen
heel goed gemaakt zijn, hij zet ingenieurs aan het werk
om zijn Cloaca’s echt doeltreffend te maken. Het werk
van Delvoye is grappig en goed gemaakt. Het is consequent doordacht en in zekere zin feilloos. Toen de
kunstenaar mij op een dag rondleidde door een van
zijn ateliers, stelde hij mij voor aan een tiental opgezette, getatoeëerde varkens. Aan de muren hingen de
ingelijste huiden van nog meer getatoeëerde varkens.
221 Daarnaast zag ik gebrande of gezeefdrukte glasramen
en getorste Christusfiguren van maagdelijk staal, maar
de weeë geur van de opgezette of gevilde dieren liet
mij niet meer los (de varkens op de foto zijn aangeklede gietvormen, de goden wezen geprezen).
Een ontmoeting met Wim Delvoye is allicht onmogelijk. De bezoeker bevindt zich in een parallelle wereld die de kunstenaar een soort van schaduwwereld
moet toeschijnen waarin zich half gelukte of compleet
mislukte mensen ophouden die het niet hebben gemaakt omdat ze zich niet hebben aangepast aan de
wereld. Het mooie hieraan is dat Delvoye gelijk heeft.
Allicht heeft hij zich het meest aangepast. Hij is een
pronkstuk van de evolutie. Tegelijk hangt aan zijn rug
de schaduw van zijn half gelukte ouders die hem in
het West-Vlaamse Wervik in de wereld hebben gestort. Daardoor spreekt hij zichzelf voortdurend tegen als hij het heeft over zijn drijfveren om kunstenaar te worden. Soms zegt hij dat hij tekenaar wilde
worden, omdat hij niet wist dat er zoiets bestond als
een kunstenaar. Twee minuten later betreurt hij dat hij

naar een kunstschool is geweest en geen econoom
of scheikundige of financieel expert is geworden. Alles wat hij zegt is waar, niets heeft enige waarde, er
bestaan geen waarden. Alles wordt opgeslorpt in een
maalstroom van klanken en ironische beelden. Wie
over dit werk schrijft, wordt collaborateur. Alles wat
ermee in aanraking komt wordt stront, alsof er niets
anders bestaat.
De tekst die de geest van Delvoyes werk allicht het
dichtst benadert is het fragment L’anus solaire van
Georges Bataille, dat geciteerd wordt in het boek Wim
Delvoye. New & Improved uit 2001. (Delvoye maakt
prachtige boeken.) In deze tekst openbaart Bataille
ons dat elk woord, elk voorwerp en elk begrip niet
meer is dan een vervangbare parodie voor een ander
woord, voorwerp of begrip. De taal en de wereld vormen een caleidoscopische schittering rond een wereld
die eigenlijk uit niets anders bestaat dan enkele op en
neergaande bewegingen. In deze wereld is de anus de
werkelijke zon, zij het van nacht gemaakt, waarrond
alle zonnestelsels keren en draaien of zichzelf traagzaam of geïrriteerd aftrekken.
We respecteren de anus, maar we herinneren ons ook
hoe Bataille is opgegroeid met een krankzinnige vader
die zijn kind in een bijna onleefbare, obscene wereld
heeft gestort. Zoals een oude zon alles verzwelgt, zo
lijkt Delvoye een oeuvre te hebben gecreëerd dat
hemzelf heeft verzwolgen. Hij heeft zichzelf tot stront
gedraaid, als de gevangene van zijn eigen scherpzinnigheid. Hij is de eeuwige schooljongen, ’s nachts dwalend
door de gangen van de kostschool die hij in het geheim heeft gekocht. De schooldirecteuren en schoolmeesters werken voor hem, zonder dat ze dit weten,
maar ’s nachts schrijft hij wel het strafwerk dat ze hem
hebben opgelegd.
‘Tabriz, Kashan & Mughal Jail’ (2010)
Turks handgeweven tapijt op polyester mallen
Variabele afmetingen
Wim Delvoye au Louvre, 31.05 -17.09.12

Over de auteur

Panamarenko. Multiples Deel II. 1995-2002
Galerie Jamar, Antwerpen, 2002

Hans Theys (1963) is auteur en vormgever van een twintigtal boeken over het werk van hedendaagse
kunstenaars en publiceerde honderden essays, interviews en recensies in evenveel boeken,
catalogi en tijdschriften. Hij treedt ook op als samensteller van tentoonstellingen.
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Colofon
Focus. Een blik op 100 kunstenaars kwam tot stand
naar aanleiding van een opmerking van Damien
De Lepeleire en een uitnodiging van Bart De Baere
om tijdens de jaren 2011 en 2012 enkele bijdragen
te schrijven voor het blad M HKAzine.
Nagenoeg alle teksten in dit boek werden nagelezen
en goedgekeurd door de kunstenaars in kwestie.
Op één na zijn alle citaten van de kunstenaars
afkomstig uit gesprekken of een briefwisseling
met de auteur.
Met dank aan Maurice Theys, Tamara Van San,
Damien De Lepeleire en Bart De Baere.
Tekst: Hans Theys (www. hanstheys.be)
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