
D
e Vliegende Twaalfponder

Dit boek bevat acht gesprekken met zeven kunstenaars over 
het specifieke van hun praktijk. Voor onze ogen ontvouwt 
zich de verscheidenheid van hun benaderingen, geworteld in 
dezelfde bodem: Arte Povera, Fluxus, Pop Art en Joseph 
Beuys. Eigenlijk gaat het om essays in dialoogvorm, 
zoals bij Plato, Bernard Mandeville, Oscar Wilde of  de 
Boeddhistische overlevering. Als kunsthistorica word ik 
wakkergeschud, als feministe ben ik geprikkeld, als vrouw 
voel ik mij veilig in de geschriften van Theys, alsof  hij mij 
begrijpt. (Carla Van Campenhout)

Fascinerende stukken met veel stof  tot nadenken en ruimte 
scheppend om de kunstwerken op een vrije manier te 
bekijken. Treffend is de manier waarop Theys als schrijver 
en als mens een warme band met iedere kunstenaar schept, 
bijvoorbeeld als hij het heeft over de boomgaard van zijn 
kindertijd of  een romantitel bespreekt met een negenjarige. 
Vaak ben ik het helemaal eens met wat er gezegd wordt. Alle 
dagen roze kleren dragen! (Daisy Roman)
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Waarschuwing

In al zijn ondernemingen onderzoekt Theys wat een zo vrij mogelijk 
denken zou kunnen zijn. Hij belichaamt dit in zijn spreken, schrijven, 
vormgeven, de vele projecten die hij mogelijk maakt of  ondersteunt. In 
‘De Vliegende Twaalfponder’ werpt hij licht op de verscheidenheid 
van de hedendaagse kunst door kunstenaars te laten uitspreken en hun 
betogen naast elkaar te plaatsen.
 Met oog voor de veelvormige zegging van de kunst en de eigenheid 
van ieders oeuvre kijkt hij in de diepte en overschouwt hij de horizon: 
hoe kunstenaars zich verhouden tot de oorspronkelijke vragen van een 
artistieke praktijk, tot kunsthistorische erfenissen en tot onderwerpen 
waarrond zich maatschappelijke polemieken kristalliseren al dan niet 
gespeend van politieke correctheidsdwang. Zo verweeft hij ieders lezen-
de blik met de opmerkzaamheid van zijn schrijverschap in nabijheid 
tot elke kunstenaar die hij ontmoet. Het resultaat is een meerstemmige 
constellatie waarin hij zich thuis toont in de letteren en de wijsbegeerte 
die hem gevormd hebben en die hij nu zelf  vormt. 
 Welke autonomie hebben kunstenaars om oneigenlijk te zijn, welke 
autonomie eigenen ze zich toe en willen ze zich toe-eigenen? Met deze 
onderhuids aanwezige vragen wordt op een onbevangen, oneigentijds 
wakkere en kritische manier omgegaan. 
 De zichzelf  bevragende menselijke mens nabij, doet de nestor van 
de Belgische kunstwereld dit zonder aanwending van de gangbare eti-
ketten die verhinderen te kijken, verhinderen te denken en uiteindelijk 
verhinderen met elkaar in gesprek te gaan. Genereus door het niet ge-
zegde evenzeer plaats te laten nemen, belichamen zijn geschriften de 
vele onderwerpen waarover ze gaan en schenken ze een ultiem zicht op 
‘de wezenlijke onkenbaarheid van de wereld waaruit de belangeloze 
overtuigingskracht van het kunstwerk vloeit’, zoals het luidt in ‘Het 
Kijkbeeld’ (2012). 

Laurence Petrone

Test op 6 januari 2022
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DE VLIEGENDE TWAALFPONDER
 Gesprek met Joost Pauwaert

Joost Pauwaert (°1985) houdt van zware houten en me-
talen machines en voorwerpen zoals aambeelden, kanon-
nen en reusachtige zaagbladen. Die voorwerpen maakt hij 
zelf, vertrekkend van technische uitdagingen. Kan hij een 
zwaar aambeeld laten balanceren op een veer? Of  kata-
pulteren en in een trechter opvangen? Kan hij zelf  een ka-
non maken? Of  twee kanonnen tegelijkertijd naar elkaar 
laten schieten zodat de kanonskogels elkaar raken en ver-
vormen? De poëzie van deze ondernemingen vloeit voort 
uit de oorspronkelijkheid van de vraagstellingen, voorbij 
de gangbare artistieke uitingsvormen. Eigenlijk gaan ze er-
aan vooraf  en brengen ze ons terug naar tijden waarin we-
tenschap en kunst dichter bij elkaar lagen dan vandaag. Of  
leiden ze opnieuw naar fundamentele vragen in de beeld-
houwkunst, die altijd te maken hadden met zwaartekracht 
en densiteit. We komen hier dichter bij een fundamentele 
poëzie, bedoel ik, die voortkomt uit de schoonheid van de 
dingen zelf.

Bovenstaande regels werden geschreven tijdens de voorbije 
zomer, die nat lag onder een vreugdeloze hemel. Vandaag, 
een half  jaar later, doorploegen wij een even natte winter. 
Het land is veranderd in een nevelig moeras, overal stremt 
het vervoer, de karren lopen vast, het ijzerwerk verroest en 
het leren tuig schimmelt. Ik schuif  de metersbrede, han-
gende, ruwplanken schuifdeur open en betreed een pas ge-
bouwd atelier, verrezen uit de ruïne van een varkensstal. In 
het midden gloeit een voorouderlijke kachel. Pauwaert vult 
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ontplofte, konden ze bronzen lopen dunner maken, waar-
door de stukken minder zwaar waren en gemakkelijker 
vervoerd konden worden. Maar vandaag beschikken we 
over gietijzer van betere kwaliteit, zodat we de lopen even 
dun en licht kunnen maken als bronzen lopen. Kanonnen 
die op zee gebruikt werden, waren van gietijzer omdat ze 
zwaarder mochten zijn. Deze kanonnen worden twaalf-
ponders. Maar op zee gebruikten ze kanonnen die drie of  
vier keer groter en zwaarder waren. Later wil ik zo’n 32- 
of  48-ponders bouwen.

- Hoe maak je de loop hol?

Pauwaert: Vroeger werden die lopen uitgeboord, met wa-
ter. Dat duurde een paar dagen voor een schone, zuivere 
boring. Je hebt daar wel een draaibank voor nodig die twee 
keer zo lang is als je loop. Vijf  meter dus. Ik maak een 
binnenkern van zand. Die laat ik dan op een paar stukjes 
ijzer in de gietvorm rusten. Het moet wel heel precies zijn, 
anders kan ik nooit twee kogels tegen elkaar laten botsen.

- Je bent bij Verbeke Foundation een ondergrondse bunker aan het 
bouwen waar je de kanonnen naar elkaar wil laten schieten.

Pauwaert: Ik ben er al één keer in geslaagd twee kanonsko-
gels tegen elkaar te laten botsen en dit te filmen. Nu zou ik 
het hele traject van beide kogels willen fotograferen. Ka-
nonskogels vliegen zo snel dat je ze niet kan zien, tenzij ze 
op je afkomen. Over de hele lengte van de bunker komt 
een horizontaal schietgat waarachter camera’s opgesteld 
zullen staan. Ik heb wel speciale flitsen nodig, air gap of  air 
spark flashes, die op het juiste moment één miljoenste van 
een seconde licht geven. Daar heb je 15.000 volt voor no-
dig. Ik deins er een beetje voor terug om ze zelf  te bouwen, 

een bialetti met water en koffie, klemt het kannetje in een 
bankschroef  en verhit het met een gasbrander die hij losjes 
in de hand houdt terwijl hij mij verwelkomt.

Momenteel werkt hij aan twee manshoge kanonnen (Gri-
beauval twaalfponders) en een grote katapult waarmee hij 
twintig kilo zware aambeelden kan wegschieten. Op een 
draaibank is de grootste houten kern van de kanonslopen 
in de maak. Hij zal dienen voor het maken van de giet-
mallen. Samengelijmde kepers zijn al in de vorm van de 
affuiten gezaagd, maar moeten nog afgewerkt worden. De 
boog van de katapult werd samengesteld uit de in stukken 
gezaagde, stalen vering van een marathonkoets die ook al 
de wielen leverde voor twee vierponders, eerder dit jaar. 
De latten worden samengehouden door oneigenlijke las-
naden in de vorm van ringen. In de kachel ligt een dik-
ke ijzeren lat te gloeien. ‘Daar wil ik een slee van smeden 
om het aambeeld op te laten glijden,’ zegt Pauwaert. Hij 
neemt de lat uit het vuur, legt hem op een groot aambeeld 
en mept het uiteinde met enkele tikken in een hoek van 90 
graden.

Pauwaert: Ik zit op een goeie frequentie met de man van 
het oud ijzer. Ik betaal 60 cent per kilo. Vorige week had 
ik een metalen stoeltje nodig. ‘Ga maar van die tractor 
schroeven,’ zei hij.

- Van welk materiaal worden de kanonslopen gemaakt?

Pauwaert: Van gietijzer. Elke loop gaat 800 kilo wegen. 
Een kilo brons kost tien euro. Eén loop zou dus 8000 euro 
kosten, enkel voor het materiaal. IJzer is goedkoper. Oor-
spronkelijk werd veldartillerie van brons gemaakt. Omdat 
brons sterker was dan gietijzer en minder snel barstte of  
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nen altijd uniek. Maar als er bijvoorbeeld een wiel stuk 
ging, kostte het veel tijd om dit te vervangen. Napoleon 
had hulpstukken bij. (Lacht.) De Franse schrijver Chateau-
briand vertelt dat hij over de Brusselse steenweg in Gent 
liep toen hij plotseling een onweer hoorde rommelen in 
de verte. Het was de slag bij Waterloo die zich op gang 
trok. Ik hoop dat mijn kanonnen niet te veel lawaai ma-
ken, dat de aarden wal van de bunker het geluid genoeg 
zal dempen. Maar ik weet het eigenlijk niet. Later, als ik 
wereldberoemd ben in Amerika, wil ik twee kanonnen op 
een zoutmeer naar elkaar laten schieten.

- Wat betekent het woord twaalfponder?

Pauwaert: Dat is het gewicht van de kogel. Alle andere ma-
ten van het kanon staan in een precieze verhouding tot dit 
gewicht. Door zo’n kanon zelf  te maken, ga je beseffen 
hoeveel werkuren één veldslag gevergd moet hebben. Dat 
is duizelingwekkend.

- Je vertelde dat je nog tobt over de kleur.

Pauwaert: Als je een kanon in een museum ziet, heeft het 
altijd de kleur van eikenhout. Maar dat is historisch on-
juist. Tot 1760 waren kanonnen rood. De volgende dertig 
jaar waren ze blauwgrijs, vanaf  1790 olijfgroen.

- De wielen maak je niet zelf.

Pauwaert: Die koop ik. De meeste wielen werden gemaakt 
rond 1900. Er zijn nooit meer karren gebouwd dan toen. 
Dat lijkt vreemd, omdat er al treinen en binnenschepen 
waren. Maar juist door dit nieuwe massatransport waren 
er veel meer karren nodig om de goederen naar hun eind-
bestemming te brengen.

omdat het zo gevaarlijk is. In de Verenigde Staten zijn er 
mensen die hun passie voor wapens gecombineerd hebben 
met fotografie en over zulke installaties beschikken, maar 
in Europa ken ik niemand.

- Je bent ook een katapult aan het bouwen om aambeelden weg te 
schieten.

Pauwaert: Ik zou graag een aambeeld door de ruit van de 
galerie schieten, maar ik weet niet of  het zal mogen. Bij 
Verbeke zou ik graag een aambeeld door het dak van een 
metershoge serre laten vliegen. Ik zie het glas al in het rond 
spatten, glinsterend in het licht, terwijl het aambeeld zich 
millimeter per millimeter verheft.

- Het is alsof  je foto’s beschrijft.

Pauwaert: Ja, dat zou kunnen. Ik zie het helder voor mij en 
ik zou het graag vastleggen. Ik wil ook camera’s plaatsen 
achter elk kanon in de bunker. Maar dat kan natuurlijk 
niet. Ik zal periscopen moeten bouwen. 

- Je bent nog altijd fotograaf.

Pauwaert: Ik vind fotografie fantastisch, maar toen ik jon-
ger was, leek het wel een dood medium. Ik was die over-
vloed beu, die willekeur, die oneindigheid. Maar als ik fo-
to’s maak van mijn eigen werk, wordt het opnieuw precies, 
beperkt en boeiend. Het worden unieke beelden.

- De twaalfponders werden gebruikt door Napoleon.

Pauwaert: Onder andere. Dankzij Gribeauval waren ze 
sinds 1765 gestandaardiseerd. Voordien waren kanon-
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- Vanwaar je fascinatie voor vliegende aambeelden?

Pauwaert: Ze zijn zwaar, mooi en moeilijk te vinden. Na 
de tweede wereldoorlog vond je ze overal, ze hoopten zich 
op. Maar nu zijn ze zeldzaam geworden. En in Looney 
Tunes vallen ze vaak op iemands hoofd, omdat het her-
kenbare zware voorwerpen zijn. Aambeelden zijn archety-
pische zware voorwerpen die erom vragen rond te vliegen.

14 december 2021

IETS ANDERS DOEN
Gesprek met Pierre Bismuth

Pierre Bismuth werd in 1963 geboren in Frankrijk en 
woont al dertig jaar in Brussel. Halverwege de jaren ne-
gentig gingen we elke dinsdagmiddag samen naar de 
sauna, waar we urenlang gesprekken voerden. Zo was ik 
getuige van de geboorte van de werken die hij toen maak-
te zonder te begrijpen hoe ze ooit deel konden gaan uit-
maken van een samenhangend geheel dat een ‘oeuvre’ 
wordt genoemd. Eén werk dat toen ontstond, Blue Monk 
in Progress / Installation (1995) bestaat uit een automatische 
vleugelpiano die het spel van de pianist kan opnemen en 
nadien weer afspelen, waarbij je de toetsen ziet bewegen. 
Op deze piano had Bismuth getracht het stuk Blue Monk 
van Thelonious Monk uit het hoofd na te spelen, met alle 
aarzelingen en vergissingen die met zo’n poging gepaard 
kunnen gaan. Het resultaat gaf  de indruk dat de piano zelf  
zoekend gestalte wilde geven aan deze muziek. Ik heb dit 
altijd een mooi werk gevonden. Ik zag het in het CCC in 
Tours in 1995. In een tekst van dat jaar schreef  ik: ‘Soms 
zien we hoe twee toetsen van de piano een tijdje ingedrukt 
blijven, omdat Bismuth nadacht over het vervolg. De parti-
tuur is een volledig uitgeschreven relaas van deze aarzelin-
gen. Het resultaat is een voorzichtige, weifelende variatie 
op een standard, die ons iets vertelt over de werking van 
het geheugen en het maken van beelden, vooral omdat we 
de indruk hebben dat de piano het stuk zelf  uitvoert.’ Dit 
werk maakte indruk op mij, maar wat het verband was met 
Bismuths overige werken, kon ik echter niet zien.

Aan een ander werk, Blind Film (1996), heb ik meegewerkt 
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en appropriatie. Ik kan hem niet vragen wat hij van deze 
categorieën vindt, want ik kan deze woorden niet uitspre-
ken. Ik vind wel dat deze etiketten onrecht doen aan de 
oorspronkelijkheid, de esprit, de humor, de intelligentie, de 
samenhang en de conceptuele plasticiteit van zijn oeuvre.

Mijn eerste stappen in de kunstwereld werden beïnvloed 
door Panamarenko’s overtuiging dat iemand die zich als 
doel stelt Kunst te maken altijd oude kunst zal maken, en 
niks anders. Zelf  was Panamarenko bevrijd van de kunst-
dwang door Joseph Beuys die in 1968 Das Flugzeug ten-
toonstelde in de inkomhal van de Düsseldorfse academie 
en zo Panamarenko’s passie voor mechanica een artistie-
ke vrijgeleide bezorgde. Als ik Bismuths werk vandaag in 
deze context plaats, zoals ik ongetwijfeld ook heb gedaan 
in 1995, toen ik Panamarenko’s duikboot heb gelast, ant-
woordt hij meteen dat hij nooit iets nieuws heeft willen 
maken. Ik denk dat hij dit echt gelooft, omdat ‘iets nieuws 
willen maken’ dezelfde dwingende voorschriften en beper-
kingen met zich meebrengt als ‘Kunst willen maken’. 

(Vergelijken we Bismuths werkwijze met de allereerste 
geboorte van artistieke vormen als muziek, dans, opera, 
schilderkunst en literatuur, dan wordt duidelijk dat die 
waarschijnlijk een even onbepaalde, onpraktische, toe-
vallige, grappige en door gemakzucht bevlekte oorsprong 
hadden. Wat betekent dat we de zogenaamd postmoderne 
bezigheden van Bismuth toch gewoon als oorspronkelijk, 
nieuw en verrassend kunnen beschouwen.)

Ik word welkom geheten door Kosta, de negenjarige zoon 
van de kunstenaar. Als ik hoor dat hij Bulgaars spreekt, 
vertel ik dat ik pas een roman heb geschreven die Blauwe 
tomaten heet, naar het Bulgaarse woord voor aubergines. 

als acteur. Bismuth had opgemerkt dat de klankband van 
een film geen steek houdt als je de beelden er niet bij ziet, 
omdat het gaat om brokstukjes van gesprekken en klan-
ken die geen beeld oproepen. Zo kwam hij op het idee 
een klankband te maken voor beelden die niet bestonden, 
zodat de toehoorders zelf  een samenhang konden verzin-
nen en zich een film inbeelden, zoals we ook doen als we 
klanken van de televisie opvangen terwijl we iets anders 
aan het doen zijn. We begrijpen dat dergelijk werk alleen 
gemaakt kan worden door iemand die een aandacht heeft 
ontwikkeld voor alledaagse bezigheden en gebeurtenissen 
die doorgaans ongemerkt plaatsvinden. En juist die aan-
dacht voor het alledaagse en niet-artistieke heeft uiteinde-
lijk gezorgd voor de samenhang van Bismuths oeuvre.

Een mooie selectie uit dit oeuvre is tot 28 februari te zien 
in het Centre Pompidou en nadien in West Den Haag (van 
23 maart tot 3 juli 2022). De titel van de tentoonstelling 
‘Tout le monde est artiste mais seul l’artiste le sait’ (Ieder-
een is kunstenaar maar alleen de kunstenaar weet het) is 
een aforisme dat Bismuth in 1992 geformuleerd heeft. In 
een gesprek met Jean-Pierre Criqui, die het maken van de 
huidige tentoonstelling heeft begeleid, vertelt Bismuth dat 
Beuys’ beroemde uitspraak ‘Jeder Mensch ist ein Künstler’ 
een kritiek op Duchamp geweest zou zijn. ‘Als alles wat 
mensen voortbrengen kunst kan zijn, dan had Duchamp 
de kunstenaar moeten demystifiëren in plaats van hem, 
haar of  hen het voorrecht en het voordeel van deze “spe-
culatieve” bezigheid te gunnen. Duchamp verschijnt dan 
als de kapitalist bij uitstek, meerwaarde puttend uit het 
werk van anderen.’

Reizend door het digitale zwerk zie ik dat het werk van 
Bismuth in verband wordt gebracht met postmodernisme 
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de cacao vandaan komt en de Belgische vlag, omdat de 
chocolade gefabriceerd wordt in Luik. De vlaggen werden 
voor een groot deel gegenereerd door een automatisch fil-
tersysteem van Photoshop. Soms heb ik ze hier en daar een 
beetje verbeterd.

- De huidige tentoonstelling bevat een muurwerk dat bestaat uit een 
honderdtal verpakte chocoladeplakken. Ik vroeg mij af  welke regel aan 
de grondslag ligt van de compositie. Ik kon het niet zien.

Bismuth: Elk van de vier verpakkingen vormt een steeds 
grotere rechthoekige kring, zoals bij Frank Stella.

- De keuze van de vlaggen lijkt mij niet toevallig. Het is toch geen 
toeval dat je de Belgische vlag hebt gekruist met de Congolese en de 
Franse met die van Rwanda?

Bismuth: Oorspronkelijk was er geen politieke bedoeling 
bij de keuze van de cacaobonen. Ik was alleen op zoek 
naar een lekkere smaak. Het werk met de vlaggen, was 
echter al van bij de aanvang verbonden met de vluchtelin-
gencrisis en het gedwongen samenbrengen van twee nati-
onale symbolen. Bij het werken aan de reeks vlaggen voor 
Pompidou, dacht ik terug aan de laakbare houding van 
Frankrijk tijdens de genocide in Rwanda. Daarom heb ik 
die landen gecombineerd. Doordat de vormgeving van de 
verpakking van de chocolade gebaseerd is op het principe 
van de vlaggen, kwam het koloniale aspect van de cacao-
industrie vanzelf  aan bod.

- Ik zie dat als een goede reden om juist die vlaggen te combineren en 
geen andere, zonder dat het gelezen moet worden als een postkoloniaal 
discours. Net als je beslissing chocolade te maken niet direct bedoeld is 
als kritiek op de consumptiemaatschappij, maar het resultaat is van 

Ervan overtuigd dat ik dit ter plaatse verzin, belt hij naar 
zijn grootouders in Bulgarije, die bevestigen dat ze nog 
nooit van blauwe tomaten hebben gehoord.

Pierre Bismuth: Kosta is gefascineerd door aardrijkskunde 
en geschiedenis. Hij heeft mij geholpen met de vlaggen.

Kosta (weglopend): En met de landen die cacao produce-
ren.

Bismuth: Dat is waar. Heb je mijn ‘broyeuse de chocolat’ 
gezien? Als je er 48 uur lang versnipperde cacaobonen in 
maalt, krijg je chocolade. Als je ze langer laat malen, wordt 
de chocolade fijner, maar boet hij ook een beetje in aan 
smaak, zeggen ze. Ik heb hier cacaosnippers uit Peru, Pa-
nama, Oeganda, Tanzania, Haïti en Congo. Wil je proe-
ven?

- Het idee achter je chocolade, denk ik, is dat snobs de laatste jaren de 
voorkeur geven aan chocolade die zo zwart mogelijk is, zonder suiker 
en dus bijna oneetbaar. Jouw chocolade, leren we uit de wervende 
beschrijving ervan, bevat melk, omdat de aanwezigheid van melk het 
mogelijk maakt minder suiker te gebruiken zonder dat de chocolade 
bitter wordt. Je hebt vier verschillende smaken gecreëerd, elk met een 
eigen verpakking. De vormgeving van de verpakking doet denken aan de 
geometrische abstractie en sommige minimalisten. Die van je vlaggen 
ook. Hoe is die vormgeving tot stand gekomen?

Bismuth: In beide gevallen (de vlaggen en de chocolade) 
gaat het om combinaties van twee nationale vlaggen. De 
vlaggen in het Centre Pompidou zijn zestien (van de in 
totaal 37) verschillende combinaties van de Franse en de 
Rwandese vlag. De verpakkingen van de vier chocolade-
smaken zijn combinaties van de vlag van het land waar 
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een spel met technische en commerciële mogelijkheden. Toch vraag ik 
mij af  hoe het chocoladewerk zich volgens jou verhoudt tot de zonne-
brillen die geproduceerd en verkocht worden door Alex Israel (‘Free-
way Eyewear’, sinds 2010).

Bismuth: Verkoopt hij zonnebrillen? Dat wist ik niet. Zijn 
ze duur? Misschien is het een spel met de markt? Ik wil 
gewoon lekkere chocolade maken.

- Waar ik op doel, zonder de geconsacreerde termen te willen gebrui-
ken, is dat de huidige markt heeft geleid tot een soort van overproduc-
tie door kunstenaars als Jeff Koons, Paul McCarthy, Damien Hirst, 
Tony Cragg en zelfs Ai Weiwei: postuurkes die gebaseerd zijn op 
hun eigen oeuvre en eigenlijk niet veel verschillen van door kunstenaars 
gesigneerde sportwagens en koptelefoons of  van schoonheidsproduc-
ten, televisieprogramma’s en kookboeken die geproduceerd worden door 
beroemdheden als Johnny Cash (televisie), Paul Newman (barbe-
cuesaus), Alex Israel (televisie, zonnebrillen, een geurtje), Miranda 
Kerr (biologische schoonheidsproducten), Kendall Jenner (tequila), 
Kim Kardashian (shapewear), Jeffree Starr (make-up) en Jordan B. 
Peterson (debatten en conversaties op YouTube, boeken).

Bismuth: Of  Cory Arcangel die een gamma surfwear heeft 
gelanceerd: lakens, kussenslopen en T-shirts voor mensen 
die in bed op het internet willen surfen. Zonder dat ik echt 
weet waarom, voel ik mij niet verwant met deze benaderin-
gen. Mijn chocolade is niet ironisch, sarcastisch of  cynisch. 
Het is net omgekeerd, ik zie hem als een mogelijkheid om 
iets te doen, de nulgraad van de antistatische creatie. Dat 
is wat een kunstenaar moet doen: iets maken dat ontbreekt 
en nuttig lijkt.

- Je vertelde mij dat de consumptiemaatschappij je niet interesseert als 
onderwerp of  thema van een kunstwerk.

‘Chocolat Pierre Bismuth’ (Chocolat au lait pour amateurs de chocolat noir, 2021)
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die mij de kans geeft creatief  te zijn omdat ik mij geen 
zorgen hoef  te maken over het statuut van het resultaat 
en geen rekening moet houden met de vereisten van de 
kunstwereld. En soms kan ik de vrucht van zo’n bezigheid 
overhevelen naar het domein van de kunst. Dat werkt goed 
omdat er geen druk meer is. Ik sta mezelf  toe naïef  te zijn 
en mij niet af  te vragen of  iets een kunstwerk zou kunnen 
worden. Als je die vrijheid niet hebt, stem je je bezigheden 
af  op de verwachtingen van de kunstwereld en ga je jezelf  
censureren.

- In je huidige tentoonstelling bevindt zich een personenauto van het 
merk Saab met een nummerplaat waar ‘Herman’ op staat en met 
zittingen die bekleed zijn met leer dat bedrukt is met namen van kun-
stenaars. Hoe is dit werk tot stand gekomen?

Bismuth: Ik had een monumentaal werk nodig als tegenge-
wicht voor de installatie van The Jungle Book Project (2002).

- Een versie van de film ‘Jungle Book’ die is ontstaan vanuit de mo-
gelijkheid soundtracks met elkaar te combineren. Elk dier spreekt een 
andere taal. Bagheera spreekt Arabisch, Baloe Hebreeuws, Mowgli 
Spaans en de gier Nederlands.

Bismuth: Dus ging ik na welke grote voorwerpen ik te 
mijner beschikking had en ik dacht aan mijn auto, die de 
verzamelaar Herman Daled mij eens heeft gegeven in ruil 
voor een werk. De auto was versleten en ik vond het jam-
mer een voertuig te moeten wegdoen dat zoveel mensen 
had vervoerd. Ik dacht dat de tentoonstelling een goede 
gelegenheid was om de auto te laten herstellen en opfris-
sen. 

- Hoe heb je de kunstenaarsnamen gekozen die voorkomen op de ze-
telbekleding?

Bismuth: Inderdaad, het interesseert mij niet. Ik probeer 
gewoon mijn parallelle bezigheden binnen de kunst te 
brengen.

- Als jonge kunstenaar merkte je dat elke keer als je kunst wilde maken, 
je verlamd raakte. Maar je merkte ook dat de bezigheden waar je de 
rest van de tijd mee bezig was, veel vrijer waren.

Bismuth: Ja. En veel spontaner en creatiever. En als Beuys 
gelijk had, namelijk dat ik een kunstenaar ben zoals ieder-
een, dan kan alles wat ik maak kunst zijn.

- Ik herinner mij een film die je hebt gemaakt van enkele mensen die je 
hebt gevraagd om draaiend aan de knop van een radiotoestel een uit-
zending te zoeken die hen beviel (‘Programmes #1’, 1992). Ik dacht 
vroeger dat je geïnteresseerd was in de ruis tussen de zenders.

Bismuth: Neen. Wat mij interesseerde, was dat die perso-
nen een uitzending konden zoeken zonder hun eigen ge-
moedstoestand te kennen, zonder te weten wat ze wilden 
horen. Ze waren leeg, bij wijze van spreken, maar een be-
paalde zender zou hen vullen. Waar ze naar zouden luiste-
ren, was niet vooraf  bepaald of  gekend. Het gebeuren zelf  
(de radio, de muziek) schiep het verlangen iets te horen en 
de gekozen zender vertelde iets over hun gemoedstoestand.

- Zoals een kunstenaar kan handelen zonder voorbedachte rade?

Bismuth: Je verantwoordelijkheid als ‘professioneel’ kun-
stenaar kan je net beletten creatief  te zijn. Je wordt ver-
lamd door het besef  dat je je werk later zal moeten tonen 
en erover spreken, dat je het zal moeten rechtvaardigen. 
De chocolade komt echter voort uit de omstandigheid dat 
ik graag kook. Dat koken is een vrije, parallelle bezigheid 
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diende, een soort van monster, een industriële aberratie, 
gebaseerd op de mogelijkheid twee industriële producten 
met elkaar te vermengen, alleen maar omdat het mogelijk 
is.

- De tentoonstelling bevat verschillende werken waarvoor je de lin-
ker- of  rechterhand van een actrice, een kunstenaar, Sigmund Freud 
of  Jacques Lacan hebt gevolgd. Je kiest filmfragmenten en volgt de 
bewegingen van een van hun handen. Het resultaat zijn zwarte krib-
beltekeningen op glasplaten die je inlijst voor een uitvergroting van een 
filmstill. Ofwel, in het geval van Freud en Lacan, krijgen we films te 
zien waarbij er schijnbaar witte tekeningen op de binnenzijde van een 
monitorscherm ontstaan.

Bismuth: Juist.

- Hoe maak je die tekeningen? Met de hand?

Bismuth: In het geval van Lacan ging het om een compu-
ter die een pixel in zijn hand volgde. De andere tekeningen 
heb ik met de hand gemaakt.

- Hoe is het werk ‘Liquids and Gels’ (2013) tot stand gekomen? 
(Een verzameling glazen recipiënten die gevuld zijn met felgekleurde 
vloeistoffen.)

Bismuth: De titel heb ik gezien op een vliegveld. Ik las een 
opschrift boven een vat waar je alle vloeistoffen moet ach-
terlaten waarvan je een te grote hoeveelheid bijhebt. Dit 
leek mij zo verbonden met ons bestaan van vandaag dat ik 
bedacht dat we binnen tien jaar niet meer zouden weten 
wat de woorden betekenden. Ik heb ze in een notieboekje 
gekribbeld, omdat ik dacht dat ze een mooie titel konden 
worden. Fantaserend over een werk dat bij deze titel zou 

Bismuth: Het zijn de namen van de kunstenaars van wie 
hij werk bezat. Een indrukwekkende lijst. Ik vond het een 
fijn idee hun namen te laten rondreizen terwijl je er tegelijk 
met je kont op zit.

- Je had het zojuist over de verantwoordelijkheid van de kunstenaar die 
samenhangt met de verplichting over zijn, haar of  hun werk te spreken. 
Vind je echt dat kunstenaars vandaag verplicht zijn over hun werk te 
spreken? Wie kan hen daartoe verplichten?

Bismuth: Ik denk inderdaad dat kunstenaars vandaag he-
laas verplicht zijn hun werk te rechtvaardigen. Alles ver-
plicht hen daartoe. Maar niet alleen kunstenaars, ieder-
een moet zichzelf  vandaag voortdurend rechtvaardigen. 
Bovendien moeten die rechtvaardigingen tegenwoordig 
van sociale en politieke aard zijn. Ik vind dat kunstenaars, 
vooral als ze nog jong zijn, het recht moeten krijgen niet te 
weten waar ze mee bezig zijn.
 Als jong kunstenaar wilde ik Duchamp geloven als hij 
beweerde dat alles kunst kon zijn. Maar algauw heb ik be-
seft dat je je werk toch moet onderbouwen met een gestof-
feerd betoog. Toen ik voor de eerste keer de film Beyond 
(1994) toonde, waarvoor ik mensen had gevraagd op een 
computer synoniemen aan te klikken (de film toont het 
computerscherm met de verschijnende woorden), begreep 
de curator het werk niet. Hij wilde weten hoe het zich in-
schreef  in de kunstgeschiedenis. Blijkbaar was het niet zo 
eenvoudig om het even welk voorwerp te verplaatsen naar 
het domein van de kunst, zelfs na Duchamp.

- Wil je iets vertellen over de spaghetti-kots-sculpturen met de titel 
‘Fried Chicken Flavoured Polyethylene’ (2015)?

Bismuth: Ik wilde een materiaal creëren dat nergens voor 
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Bismuth: Ja, uiteindelijk is de namaakrots eigenlijk een 
werk van mij. Tijdens het maken van de film heb ik Ruscha 
niet ontmoet, maar achteraf  heb ik hem toch gevraagd of  
ik de rots niet mocht opnemen in een tentoonstelling. 

Kosta: Sorry voor de onderbreking, maar ik zou iets tegen 
Hans willen zeggen. Het is niet omdat ‘Blauwe tomaten’ 
niet bestaat in het Bulgaars, dat het geen goede romantitel 
zou zijn. Ik vind het een heel goede titel. En ik heb honger. 
Zouden we iets kunnen eten?

30 november 2021

passen, kwam ik op het eenvoudige idee vazen te vullen 
met verschillend gekleurde vloeistoffen en gels in hoeveel-
heden die in 2021 verboden zijn.

- Ik heb je film ‘Where is Rocky II?’ gezien.

Bismuth: En?

- In die film vraag je aan een detective op zoek te gaan naar een 
namaakrots die Ed Ruscha zou hebben laten maken om iets in de 
woestijn te verbergen. Ik vermoed dat Ruscha echt zo’n namaakrots-
blok heeft laten maken om iets te verbergen en dat dit de aanleiding 
was voor je film. Die bevat immers beelden die afkomstig zijn van een 
Engelse documentaire uit de jaren zeventig waarin we Ruscha en een 
helper een namaakrotsblok zien verplaatsen in de woestijn. Ik denk 
dat hij dit doet omdat de documentairemakers hem hebben gevraagd 
‘iets’ te doen, zoals ze altijd doen met kunstenaars, niet begrijpend 
dat je kunst niet op commando kan maken. (Zo is er bijvoorbeeld een 
documentaire waarin je Panamarenko een transportkist ziet doorzagen 
met een kettingzaag.) Klopt dit? Heeft Ruscha echt een valse rots laten 
maken om iets te verbergen?

Bismuth: Ja, tijdens de bouw van zijn huis in de woestijn, 
om gereedschap te verbergen zodat het niet gestolen zou 
worden.

- Dan vind ik dat de film vervolledigd moet worden met een epiloog 
waarin een onderzoeksrechter de kunstenaar Pierre Bismuth aan de 
tand voelt over de onderliggende, verzwegen gedachte dat als Ruscha 
werkelijk een namaakrotsblok heeft laten maken omwille van niet-
artistieke redenen, dit voorwerp in een Bismuthiaans universum een 
onderdeel zou kunnen worden van zijn artistieke oeuvre.



27

ROZE FOTOGRAFEN
 Gesprek met David Linx naar aanleiding 

van ‘Unhistories’ van Max Pinckers
 
 
Momenteel loopt in het Antwerpse Fotomuseum, onder 
het curatorschap van Rein Deslé, de eerste museale solo-
tentoonstelling met werk van de kunstenaar Max Pinckers 
(°1988). Een van de getoonde reeksen, Unhistories, ging 
van start in 2015 en is nog niet voltooid. Voor deze reeks 
trok Pinckers verschillende keren naar Kenia om daar ve-
teranen van het gewapende verzet tegen de Britse over-
heersing uit te nodigen samen beelden te maken van hun 
vrijheidsstrijd (de zogenaamde Mau Mau Revolt of  Kenya 
Emergency, die duurde van 1952 tot 1960). Zoals hij had 
vastgesteld in The Archive of  Modern Conflict bestonden 
er van deze oorlog immers alleen beelden die gemaakt 
zijn door de propagandadiensten van de Britse overheid. 
Luisterend naar de veteranen, merkte Pinckers dat ze hem 
vaak dingen demonstreerden. Hieruit vloeide het idee 
voort deze demonstraties te fotograferen. De onderwerpen 
en de vorm van deze demonstraties werden bepaald door de 
veteranen zelf, onder wie de dit jaar op 88-jarige leeftijd 
overleden Elijah Kinyua (nationaal voorzitter van de Mau 
Mau War Veterans Association Kenya, ook bekend als 
Gen eral Bahati), diens echtgenote Agnes Gathoni Kinyua, 
de 93-jarige Peter G. Kamau (voorzitter van de Mau Mau 
War Veterans Association, Murang’a Branch), de 90-jarige 
Field Marshal Muthoni wa Kirima (de enige vrouwelijke 
Mau Mau forest fighter met de rang van field marshal) en de 
vorig jaar op 92-jarige leeftijd overleden Wambugu Nyin-
gi, de enige overlevende van het befaamde Hola Massac-
re: de moord op elf  gevangenen die leidde tot het vertrek Max Pinckers, ‘Eliud Mwai Munyiri demonstreert hoe hij gevangen gehouden werd 

in een kamp, Karatina, 2019’. Uit de reeks ‘Unhistories’ (2015 - onvoltooid) 
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ten. In de jaren zestig schreef  een denker als Michel Fou-
cault een essay over zijn sadomasochistische seksualiteit, 
maar eiste daarbij meteen het recht op zijn seksualiteit niet 
benoemd te zien, zodat haar polymorfe, ongrijpbare aard 
bewaard kon blijven. Vandaag lijkt het tegenovergestelde 
te gebeuren, alsof  hippe sociologen de territoriale gangcul-
tuur van Los Angeles gesublimeerd hebben en omgezet in 
dwingende voorschriften. Iedereen moet kleur bekennen, 
de juiste tattoo dragen en op de eigen straathoek blijven. 
Zo lijkt het. Heel jonge mensen gaan hier soepel mee om, 
en beschouwen hun label of  hun behoren tot een bepaal-
de community als een avatar, die ze elk moment kunnen af-
schudden of  inruilen voor een andere ‘identiteit’. Boven-
dien kunnen communities elkaar overlappen en anarchistisch 
of  fluïde van aard zijn. Toch heerst er een nieuwe, mo-
raliserende tendens die zo alomtegenwoordig lijkt te zijn, 
dat ik al moe word van de gedachte haar in alle nuances 
te moeten bestuderen, om mij nadien een gefundeerd oor-
deel te kunnen vormen over Pinckers’ demonstratie-foto’s 
die tot stand kwamen in samenwerking met Mau Mau-
veteranen. 
 Zoals altijd wanneer ik tob over identiteit en racisme, 
schoten mij passages te binnen uit de autobiografie van 
Miles Davis (geschreven met Quincy Troupe), die ergens 
opmerkt dat een zwarte man in de Verenigde Staten, 
waar hij zich ook bevindt, altijd wordt aangesproken met 
de vraag wat hij daar staat te doen. (Waarop hij steevast 
antwoordde: ‘Ik woon hier’.) Zo overkwam het hem in 
1959, acht dagen na het verschijnen van Kind of  Blue, op 
het voetpad voor de jazzclub Birdland door een politieman 
aangespoord te worden om door te lopen. ‘Waarom moet 
ik doorlopen?’ vroeg Davis. ‘Ik werk hier. daar zie je mijn 
naam: Miles Davis.’ Hij wees naar zijn naam op de luifel 
van de jazzclub. ‘I don’t care where you work,’ antwoordde 

van de Britten. Verder werkt Pinckers samen met de Na-
tional Museums of  Kenya die hem naar alle belangrijke 
historische sites hebben gebracht en voorgesteld aan alle 
betrokkenen. Ook werkt hij nauw samen met Karatina 
University. Ten slotte wordt gebouwd aan een online ten-
toonstelling op een Keniaans platform, waar rond de reeks 
een forum wordt opgezet voor het Keniaanse publiek (zie 
onderaan). 
 Denkend aan de recente ontwikkelingen in de Verenig-
de Staten, waar ‘Kaukasische’ fotografen geen opdrachten 
meer krijgen om zwarte mensen te fotograferen, leek het 
statuut van deze foto’s steeds bedenkelijker te worden. Ook 
al zijn ze tot stand gekomen na ampel overleg met de Mau 
Mau-veteranen zelf, en ook al werden de onderwerpen 
door henzelf  bepaald en de foto’s door henzelf  geregis-
seerd, toch gaat het bij de meeste demonstraties om verne-
derende situaties, waardoor deze vernederingen vandaag 
op een vreemde manier herhaald lijken te worden. (De 
meeste demonstraties worden onvermijdelijk van bovenuit 
gefotografeerd, waardoor de toeschouwer, net als de Britse 
militairen, boven de slachtoffers uittorent.) 
 Om die reden besloot Pinckers – hiertoe door mij aan-
gemoedigd – om voor de tentoonstelling in het FOMU 
de foto’s van de demonstraties niet uit te vergroten en als 
kunstwerk tentoon te stellen, maar gestrooid rond een as 
met archiefmateriaal en andere documenten, op klein for-
maat, als problematische beelden te presenteren. Alleen 
enkele portretten en een foto waarop twaalf  Mau Mau-
veteranen te zien zijn, zittend aan een lange tafel, waarin 
ze gewoon zichzelf  zijn, zouden uitvergroot worden. 
 Dat roze fotografen (zoals Steve Biko de huidskleur 
van zijn rechters omschreef) in de VS geen zwarte mensen 
meer mogen fotograferen, lijkt te kaderen in een nieuwe 
benadering van identiteit, die ik nog niet helemaal kan vat-
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Linx: Ta-Nehisi Coates, een van de bekendste Afri-
kaans-Amerikaanse schrijvers van het moment, zei daar-
over dat het misschien goed was dat blanken ook eens te 
horen krijgen dat ze iets niet mogen doen. (Lacht.) Zo voe-
len ze ook eens wat dat betekent. De tragedie is dat we 
een fenomeen als Black Lives Matter nodig hebben om de 
mensen aan het denken te zetten. Als je hier met witten 
over spreekt, zeggen ze: ‘All Lives Matter!’ Jaja, maar in 
werkelijkheid blijken de levens van gekleurde mensen toch 
minder belangrijk te zijn dan die van blanken. Dat is juist 
het punt. 
 ‘Zolang we over racisme praten,’ zegt Toni Morrison, 
‘moeten we niet over klassenverschillen praten.’ Dat klopt. 
Maar op een dieper niveau moeten we ook beseffen dat de 
hele wereldeconomie gebaseerd is op uitsluiting en uitbui-
ting, eigenlijk op een verzwegen racisme. Iedereen heeft 
de plicht deze waarheid onder ogen te zien. We have to face 
ourselves and the truth. 
 
- We blijven goedkope kleren kopen, ook al beseffen we dat ze in on-
menselijke omstandigheden gemaakt worden. 
 
Linx: In het geheim blijven we ons superieur voelen. Hoe 
kunnen we de huidige wereld anders verzoenen met een 
eerlijk geweten? De verantwoordelijkheid van Leopold II 
wordt niet minder omdat hij nooit in Congo is geweest. 
Het gaat erom dat hij geen gewetensproblemen hád, dat hij 
zijn beleid niet in vraag stelde. 
 
- Hoe kijk je in deze context naar het werk van Max Pinckers? 
 
Linx: Zoals wij allemaal denkt Max vanuit westerse, op 
racisme gebaseerde culturele waarden. Maar hij stelt zich-
zelf  in vraag. Hij neemt niets voor vanzelfsprekend aan. 

de agent, ‘I said move on! If  you don’t move on I’m going 
to arrest you.’ En voor Davis nog iets kon zeggen, werd hij 
door een andere politieman met een knuppel op het hoofd 
geslagen en gearresteerd. Foto’s van het gebeuren gingen 
de wereld rond. Het was een van de eerste voor iedereen 
zichtbare gevallen van nodeloos geweld door kleurloze po-
litiemannen op een zwarte Amerikaan. 
 Verder suffend herinnerde ik mij de in 1943 of  1944 
gemaakte pasfoto van Miles Davis, die hij in 1984 schonk 
aan mijn oude vriend David Linx, een jazzmuzikant (com-
ponist, musicus en zanger) die in 1985 een langspeelplaat 
maakte met James Baldwin (A Lover’s Question). Ik wist dat 
Linx (°1965), een kenner van het oeuvre van James Bald-
win (een van de twee of  drie meest vooraanstaande Afri-
kaans-Amerikaanse schrijvers van de 20ste eeuw), regel-
matig spreekt voor Amerikaanse universiteiten. Hoe zou 
hij over deze zaak denken? Ik stuurde hem de pdf  van een 
boek dat ik onlangs maakte over het werk van Max Pinc-
kers en vroeg of  hij mij te woord wilde staan. (Hij woont 
sinds 1999 in Parijs.) Een uurtje later kreeg ik dit antwoord: 
‘Dank je voor je uitnodiging. Prachtig boek, mijn God, 
bloedmooie foto’s! Max lijkt mij een fantastisch persoon. 
Ik kijk er naar uit hem ooit te ontmoeten en wat vragen te 
kunnen stellen. De onderwerpen die je aanhaalt, zijn niet 
alleen interessant, het is hoogstnoodzakelijk erover te spre-
ken en te schrijven. We kunnen dit debat niet overlaten aan 
enkele academici of  would-be intellectuelen die niet vanuit 
een noodzaak denken, maar vanuit een mode. We moeten 
het hier zeker over hebben.’ En zo geschiedde. 
 
- Vandaag krijgen Kaukasische fotografen in de Verenigde Staten geen 
opdrachten meer om zwarte mensen te portretteren. Wat denk je daar-
van? 
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overlevingsdrang een dun laagje van namaak-beschaving, 
van pseudo-intellectuele rechtvaardigingen, die de echte 
problemen – die te maken hebben met economische en 
politieke machtsverhoudingen – aan het gezicht onttrek-
ken. Ofwel hebben we dan te maken met puur machts-
misbruik, ofwel met een leugenachtige cultuur. Het tweede 
is misschien minder erg dan het eerste, zoals een druiper 
minder erg is dan syfilis, maar als je ze niet verzorgt, ga je 
van allebei dood.
 
- Het bijzondere aan het werk van Pinckers is misschien dat het ver-
trekt vanuit een vraagstelling, namelijk de onmogelijkheid van objectie-
ve documentaire fotografie, én een nieuwe vorm, die daar een antwoord 
op wil bieden: foto’s die tonen dat ze gedeeltelijk kunstmatig belicht en 
soms geënsceneerd zijn en boeken of  tentoonstellingen die geen oplos-
singen voorstellen, maar vragen oproepen. Uiteindelijk kon hij de Mau 
Mau-veteranen alleen maar uitnodigen scènes uit hun verleden te de-
monstreren, omdat hij deze uitzonderlijk vorm heeft gecreëerd. Zonder 
deze unieke vorm, had hij hen dit nooit kunnen voorstellen. 
 
Linx: Giovanni’s Room, Baldwins roman over een homosek-
suele liefdesrelatie met uitsluitend blanke personages, werd 
geweigerd door zijn Amerikaanse uitgeverij. Ze raadden 
hem aan de roman niet te publiceren en in de vuilbak te 
smijten. Er was toch niemand die het ding zou willen lezen, 
zeiden ze. Maar hij besloot trouw te blijven aan zichzelf  en 
liet het boek publiceren door een Britse uitgeverij. That’s 
how you change the world! Als muzikant vraag ik niemand om 
toestemming voor wat ik doe. Waarom zou een kunstenaar 
iemands toestemming nodig hebben? 
 Max moet natuurlijk zelf  beslissen wat hij zal doen, 
maar als ik zo’n mooie, ontroerende en politiek relevante 
foto’s kon maken, zou ik ze tentoonstellen en publiceren 
(zoals trouwens in je boek gebeurt). In de kunstwereld be-

Een blanke vriend van mij heeft een lichtbruine dochter. 
Als ik hem vraag of  hij daar al met haar over heeft gespro-
ken, antwoordt hij: ‘Neen, want ik ben kleurenblind. Voor 
mij doet haar huidskleur er niet toe.’ Hij begrijpt niet dat 
de hele wereld gebaseerd is op kleurverschillen. En op een 
dag zal zijn dochter daarmee te maken krijgen. Als ze een 
baan zoekt, als ze een flat wil huren, als ze een lening wil 
aangaan of  als ze problemen krijgt met de politie of  het 
gerecht. Je kan niet leven in een wereld die de hele week 
gebaseerd is op kleurverschillen en in het weekend beslui-
ten dat je kleurenblind bent. Dat is potsierlijk. 
 De algemene kennis lijkt elk decennium af  te nemen. 
Niet op individueel vlak, natuurlijk, maar in het algemeen 
beschouwd. De jeugd lijdt aan culturele beriberi. Daar-
door komen we steeds meer in een binaire wereld te leven, 
waarin het cultureel-politieke besef  alsmaar dunner wordt. 
Vorige week gaf  ik twee online-lezingen voor twee ver-
schillende Afrikaans-Amerikaanse universiteiten, met een 
all black audience, een volledig zwart publiek. Dat was heel 
intens. En beide keren werd de vraag gesteld hoe het mo-
gelijk is dat een witte jongen bij James Baldwin terechtge-
komen is en samen met hem een plaat opgenomen heeft. 
Volgens Baldwin krijg je identiteitsproblemen als je niet 
voor je identiteit hebt moeten vechten. Dan krijg je te ma-
ken met oppervlakkigheid, zowel in de politieke wereld als 
in de kunst. Kunst wordt dan vervangen door entertain-
ment en politiek bewustzijn wordt vervangen door priet-
praat van sociologen en opiniemakers op de sociale media. 
Het westen gaat er altijd prat op eenvoudig en oprecht te 
zijn, simple-minded and sincere, maar wat betekent oprecht-
heid als je niet weet waar je het over hebt? Iedereen wordt 
gedreven door overlevingsdrang, door self-preservation. Bij 
dieren is dat eerlijk. Bij mensen die zich daar bewust van 
zijn en er vragen bij hebben, ook. Maar vaak krijgt onze 
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ve fundering dient. Het heeft geen zin een artistiek werk 
dienstbaar te maken aan een bepaald thema. De artistieke 
vorm is een politiek statement op zich. 
 Ik zie ook geen issue, eigenlijk. Er is geen wezenlijk ver-
schil tussen hetero- en homoseksualiteit. De ene groep is 
gewoon groter dan de andere. Wie zijn, haar of  hun seksu-
aliteit niet kan beleven en moet ontkennen of  verbergen, 
gaat kapot. Maar op zich heeft iemands seksualiteit geen 
wezenlijke artistieke of  politieke betekenis. Ik ben een jazz-
muzikant. Mijn publiek bestaat voornamelijk uit hetero’s, 
want de meeste homo’s houden niet van jazz. (Lacht.) Wat 
is daar de relevantie van? Wat moet ik daaruit afleiden? 
Niks! Het enige waar het om gaat, is dat ik de muziek maak 
die mij het best ligt of  die mij het meest relevant lijkt op 
artistiek en zelfs politiek vlak. 
 De historische discriminatie van homoseksuelen door 
de heteroseksuele meerderheid, vooral gestuurd vanuit de 
christelijke kerk, is reëel, staat buiten kijf, kan en mag niet 
onderschat worden, maar het onderwerp heeft op artistiek 
niveau geen autoriteit zoals veel andere onderwerpen. Hoe 
irriterend soms ook, kunstenaars moeten autonoom blij-
ven. 
 
- Vijfendertig jaar geleden toonde je mij een pasfotootje van Miles Da-
vis, dat hij je in 1984 heeft geschonken, toen je negentien was en bezig 
met ‘A Lover’s Question’. Zou ik die foto mogen afbeelden? Misschien 
mogen we geen zwarte mensen meer fotograferen, maar mogen we wel 
nog foto’s van zwarte mensen tonen? 
 
Linx: Goed idee. Ik heb de foto hier bij me. Hij zit altijd in 
mijn portefeuille. Ik zal hem meteen voor je fotograferen. 
 
 
3 november 2021

rust legitimiteit op een persoonlijke keuze. Art, like love, is not 
a territorial matter. Niemand kan doen alsof  je zijn, haar of  
hun domein betreedt en je het recht ontnemen te doen of  
te maken wat je noodzakelijk acht. Ik zou Max aanraden 
niet toe te geven aan de druk van een oppervlakkig politiek 
correct denken, dat voortvloeit uit een cultuur die zich niet 
eens bewust is van de eigen wortels. Het kritische uitgangs-
punt van Max is duidelijk. Hij mag niet zwichten voor de 
mening van enkele opiniemakers. Ten slotte mogen we 
niet vergeten dat het publiek nooit monolithisch is. Overal 
bevinden zich mensen die op een persoonlijke, kritische 
manier kunnen denken. Aan die vrije mensen denken we 
als we werk maken. 
 ‘Art demands implication’, zei Baldwin. Op sociaal vlak 
moeten kunstenaars het contrapunt zijn van de situatie, 
anders hebben ze gewoon geen rol en zijn ze bezig met en-
tertainment. Kunstenaars willen tegenwoordig veel te veel 
aanvaard worden. Maar aanvaard door wie? Je denkt toch 
niet dat alle zwarte Amerikanen hetzelfde denken? Boven-
dien is Manhattan wel hoger en groter dan Antwerpen, 
maar even dom. Wat heeft het voor zin artistieke conces-
sies te doen? Je moet durven een getuige te zijn van je eigen 
tijd. Je moet je ook niet schuldig voelen. ‘Schuldgevoelens,’ 
zegt Toni Morrison, ‘zijn de dood. Ze zijn niet van het 
verleden, niet van het heden en niet van de toekomst.’ 
 
- Heeft Baldwin ooit een essay geschreven over homoseksualiteit? 
 
Linx: Ik denk van niet. Hij zei altijd dat hij zowel met 
mannen als met vrouwen sliep. Voor hem ging Giovanni’s 
Room niet over homoseksualiteit, maar over wat er gebeurt 
als je terugdeinst voor de liefde. De homoseksualiteit was 
een bijkomstig element. Het is de lens waar het verhaal 
doorheen stroomt, omdat Baldwins ervaring als narratie-
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EEN ADEMENDE AANWEZIGHEID
 Gesprek met Anna Godzina

Anna Godzina (°1990) maakt minimale, vaak bewegende 
sculpturen en installaties die geluidjes door de ruimte 
strooien. Ze bestaan uit gevonden voorwerpen zoals 
elektromotoren, onderdelen van muziekinstrumenten, 
buizen en slangen, kiezelsteentjes, hout, metaal, bouten, 
snaren, tandwielen, aandrijfriemen, glazen peertjes, water, 
zaagbladen enzovoort. Traag bewegen deze sculpturen 
en haast onmerkbaar laat hun aanwezigheid de ruimte 
openvouwen als een bloem.

- Zou je iets over de werken in de huidige tentoonstellingen kunnen 
vertellen zonder dat ik een directe vraag stel?

Anna Godzina: De werken hebben iets gemeenschap-
pelijks. Ze bouwen een spanning op, die dan vrijgelaten 
wordt. In de Pizza Gallery staat een compressor die eerst 
lucht samenperst en dan met geweld door dunne, rode 
slangen blaast, zodat die snel beginnen te kronkelen als 
slangen. In Inbox windt een traag draaiende, zachte elek-
tromotor een aantal lange, dunne, stevige, rode slangen op 
tot hun spanning een losdraaiend wiel aan de overzijde 
van de ruimte in beweging brengt, zodat ze opnieuw ont-
spannen. De werken geven gestalte aan twee verschillende 
vormen van ontspanning. In Pizza Gallery veroorzaakt dit 
een bijna hysterische beweging, in Inbox ben je getuige 
van een aangename ontspanning.

- Alsof  iemand uitademt?

‘A Room of  One’s Own’, Inbox M HKA (2021)
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 Waar ik ook van hou in beide tentoonstellingen, is dat 
de slangen een gebogen vorm hebben. Bewegende kunst-
werpen maken vaak circulaire of  rechte bewegingen. Ik 
geef  de voorkeur aan gebogen lijnen. En aan bewegingen 
die niet volledig repetitief  zijn. Ik denk ook dat mijn werk 
iets seksueels heeft, maar ik zou niet weten wat ik hier-
over moet zeggen. Misschien volstaat het dit te vermelden? 
Weet je wat mij blij zou maken? Dat mijn ouders deze ten-
toonstellingen konden zien. Ze zijn er voor hen, eigenlijk. 
Ik denk dat we allemaal zoeken naar de waardering van 
onze stamgenoten.

- We hopen allemaal op goedkeuring van onze ouders. Of  we willen 
hen trots en gelukkig maken. Vooral wanneer ze tijdens onze kindertijd 
afwezig schenen of  waren. Ik denk dat veel kunstenaars hun bestaan 
trachten te vermeerderen door voorwerpen te maken in de hoop dat ze 
zo eindelijk waargenomen zullen worden door hun ouders. Maar ik 
begrijp dat je ook je land mist. En dat je liever als eigentijds kunste-
naar in je eigen land zou willen kunnen werken. Zou je ons iets kunnen 
vertellen over een speciale plek in jouw land, te bezoeken als we daar 
ooit komen?

Godzina: Als adolescent woonde ik in de Moldavische 
hoofdstad Chișinău in de Belinskistraat. Waar die om-
hoogloopt, bevindt zich een indrukwekkend kruispunt met 
veel verkeerslichten. ’s Nachts, als er geen verkeer is, blij-
ven de lichten van kleur veranderen, waarbij ze klikken-
de geluidjes maken. Niets beweegt, behalve de wisselende 
kleuren, maar je hebt de indruk dat er elk ogenblik iets kan 
gebeuren.

9 april 2021

Godzina: Misschien. Want het is belangrijk voor mij dat 
wanneer ik de ruimte verlaat, ik er nog altijd ben. Ik wil 
dat het werk een soort van aanwezigheid heeft. Het moet 
aanvoelen alsof  iemand de ruimte bezielt.

- Je houdt er niet van dat je werk ‘kinetisch’ wordt genoemd. Waarom 
niet?

Godzina: Omdat de term suggereert dat het mijn bedoe-
ling was een kunstwerk te maken dat beweegt. Maar dat 
is niet zo. Mijn werk komt vaak voort uit gevonden voor-
werpen: motoren, wielen, metalen buizen, plastic slangen, 
lampen, muziekinstrumenten, snaren enzovoort. Tijdens 
mijn omgang met deze dingen zoek ik naar manieren om 
ze te onderwerpen aan ingrepen of  samen te brengen op 
manieren die niet aangekondigd worden door hun vorm, 
klank of  oorspronkelijke functie. Ik wil een fluit niet ge-
bruiken als fluit. Eigenlijk zoek ik naar iets nieuws dat vol-
komen onvoorspelbaar is. Beweegt dit onvoorspelbare ding 
fraai of  brengt het een mooie klank voort: prima. Maar ik 
ben niet op zoek gegaan naar die particuliere beweging 
of  klank. Eigenlijk is het omgekeerd. Om iets nieuws te 
bekomen, moet ik manieren vinden om de controle op te 
heffen. Het nieuwe voorwerp en de nieuwe beweging of  
klank vloeien voort uit mijn oefenende omgang met de 
voorwerpen die ik om mij heen samenbreng. Er is geen 
welbepaalde intentie bij de aanvang van deze bezigheid. 
Er is zelfs geen precies begin, want de voorwerpen arri-
veren op verschillende tijdstippen en nemen verschillende 
rollen aan tijdens het ontstaan van wisselende constellaties. 
Als je door een stad wandelt, zie je overal slangen en bui-
zen. Als je ze in beweging brengt, worden ze als organen, 
als iets dat lijkt te leven. De beweging maakt hier deel van 
uit, ze is niet het enige doel van mijn bezigheid.
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OVER ANTI-SAAIHEID, 
KOPONTWINDELING 

EN MECHANICA 

 Gesprek met Joost Pauwaert

Vlak bij de stad Gent, beschut door eeuwenoude bomen 
en kruisende waterwegen, bevindt zich een geheime plek 
waar begoede kruideniers rond de vorige eeuwwisseling 
rijkelijk opgezette verblijven bouwden om zich tijdens 
het weekeinde met hun maitresses te ontspannen. In een 
van deze lustkasteeltjes bevindt zich het atelier van Joost 
Pauwaert (°1985). Zoekend naar een soort van deurbel 
vind ik in het omliggende park, gedeeltelijk beschaduwd 
door vijftien meter hoge esdoorns, een zwevende, bijna 
twee meter brede uitvergroting van het gekartelde blad 
van een tafelzaag. In de eerste ruimte die ik betreed, vind 
ik een houten zelfmoordmachine: een stevige, houten con-
structie die bestaat uit een stoel, pedaalaandrijving en een 
groot bijl. Omdat één pedaalomwenteling allicht zou vol-
staan voor de voltrekking van het definitieve gebaar, heeft 
de machine iets grappigs. Een beetje verder vind ik een 
marathonkoets zonder wielen: het zwartglanzende leren 
paardentuig, netjes gepoetst door de vorige eigenaar, ligt 
er verdwaasd bij. Dan betreed ik het hart van het atelier, 
dat verwarmd wordt door een loeiende, buisvormige gas-
brander.

Op de werktafel liggen tientallen oude hamers, sommige 
voorzien van nieuwe stelen. Op de vloer rust een zwaar 
aambeeld, dat door middel van een brede spanriem be-
vestigd werd aan een massieve springveer. Daarnaast staat Kanonskogels die tegen elkaar gebotst zijn op 20 mei 2021 om 14u37 

in de kelder onder het hierna beschreven atelier.
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een kanon: een replica op schaal ½ van de Gribeauval 
vierponder. Pauwaert vertelt dat hij met de hamers een 
muurwerk wil maken. Drie op een caroussel boven elkaar 
aangebrachte rijen hamers zouden beurtelings hameren, 
waarbij de verschillende lengtes van de stelen elke slag 
veelvoudig zullen maken. Het aambeeld en de dikke veer 
wilde hij aanvankelijk ook aan een muur bevestigen, maar 
hij vreest dat de muren niet stevig genoeg zijn. ‘Ik zou 
graag een vliegend aambeeld maken,’ vertelt Pauwaert. 
‘Het zou moeten rusten op een sterke veer die ik kan op-
spannen en loslaten. En dan bouw ik een grote trechter die 
het aambeeld moet opvangen.’

We wandelen naar een aanpalende ruimte. Achterin zie 
ik een grote metalen trechter. Pauwaert toont mij een tin-
nen aambeeldje dat hij zelf  heeft afgegoten, hij legt het 
ergens neer en schiet met een pistool. Ik zie niet goed wat 
er eigenlijk gebeurt, omdat ik aan het filmen ben, maar 
het aambeeldje vliegt inderdaad door de lucht en landt 
in de trechter. Dan zie ik twee metalen platen die in het 
midden een inslag vertonen, omdat ze zijn getroffen door 
een kanonskogel. Aan de achterzijde zie ik een elegante 
uitstulping.

Joost Pauwaert: Ik wil zulke platen tentoonstellen als sculp-
turaal bewijs voor een kanonschot. Maar er moeten na-
tuurlijk echte schoten plaatsvinden. Voor de komende ten-
toonstelling in Barbé Urbain wil ik twee kanonnen tegelijk 
afvuren in de hoop dat de kogels elkaar raken. De galerie 
is langwerpig en heel geschikt. Aan één zijde moet ik wel 
een twintig centimeter dikke betonnen muur met een sta-
len poort voorzien. De mensen mogen de tentoonstelling 
en de opstelling bezoeken, dan gaan ze naar buiten en 
laat ik de kanonnen vuren. Momenteel ben ik in de kelder 

tests aan het doen om het schot preciezer te maken. De 
kogels zijn een beetje kleiner dan de loop, zodat ze niet 
vast komen te zitten. Maar daardoor zit er ook speling op 
de baan. Ik denk er ook over kogels van brons te maken, 
zodat ze elkaar kunnen indeuken. Maar eerst leren precie-
zer schieten.

- Waar komen de kanonnen vandaan?

Pauwaert: Die heb ik zelf  gemaakt. De lopen heb ik laten 
draaien. Het houtwerk is afkomstig van een oude kleerkast. 
De wielen zijn afkomstig van de marathonkoets die in de 
inkomhal staat. Na mijn opleiding aan de academie ben ik 
bezig geweest met conflictfotografie, onder andere in Pa-
lestina en China. Ik deed dat heel graag, maar er was een 
soort van onevenwicht tussen het maken van de foto’s en 
alle rompslomp die erbij kwam kijken. Toen ben ik voor 
een meubelmaker gaan werken, die mij de knepen van 
het vak heeft geleerd. En ineens was ik een veelgevraagd 
schrijnwerker, zodat er geen tijd overbleef  voor kunst. Vijf  
jaar geleden ben ik daarmee gestopt.

- Je kan het schrijnwerkersvak nog aflezen van de zelfmoordmachine.

Pauwaert: Ja, dat was mijn eerste sculptuur. Ik maak graag 
alles zelf. Tenzij ik het gereedschap niet heb, natuurlijk. 
Ik heb het gerief  niet om zelf  een kanonsloop te draaien. 
En het uitvergrote zaagblad dat je buiten hebt gezien, is 
uitgesneden met een plasmasnijder. Die heb ik hier ook 
niet staan.

- Je bent het blad aan het behandelen om het te laten roesten?

Pauwaert: Eerst heb ik het geprobeerd met salpeterzuur, 
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maar dat werkt maar één keer. Nu besproei ik het met een 
mengsel van zoutzuur, water en opgeloste koperdraad. Dat 
raadt iemand aan op Wikihow.

- Het zaagblad zal ronddraaien op ooghoogte?

Pauwaert: Neen, lager. Op heuphoogte. Door de luchtver-
plaatsing zal het ook een beetje dansen, denk ik.

- Je houdt van beweging?

Pauwaert: Meestal vind ik tentoonstellingen verschrikkelijk 
saai. Ik zag eens een tentoonstelling van Chris Burden, die 
ik mooi vond. En de tentoonstelling van Jean Tinguely in 
het Stedelijk Museum. Leo Copers vind ik bijzonder. En 
de Beamdrops van Chris Burden. Of  zijn Samson: een grote 
krik die verbonden is met twee balken die tegen de wanden 
van een gebouw geplaatst zijn. Elke keer als er een bezoe-
ker langs zo’n wentelhekje passeert, klikt de krik een positie 
verder. Je voelt dat je het gebouw kan laten openbarsten… 
In je grote boek over Panamarenko schrijf  je dat we alle-
maal windels rond ons hoofd hebben en dat kunst die soms 
kan losscheuren. Die passage leek voor mij geschreven.

- Verzamel je pistolen?

Pauwaert: Neen, dit pistool heb ik gekocht omdat ik een 
flipperkast wil maken waarbij je de kogel niet lanceert met 
een veer, maar met een pistool. De kast zal zich dan vullen 
met rook.

- Wist je dat Panamarenko ook een flipperkast heeft gemaakt?

Pauwaert: Neen. Welke werken heb je met hem gemaakt?

- ‘K2’, ‘Bernouilli’, ‘Prins Misjkin’, ‘Scotch Gambit’. Ik heb ook de 
duikboot gelast.

Pauwaert: Die mooie brede lasnaden zijn van jou?

- Het moest waterdicht zijn. Daarom papte ik drie lagen over elkaar, 
steeds breder… 

Pauwaert: Straks ga ik nog enkele tests doen in de kelder. 
Dat moet je meemaken! Dichte kruitdampen waardoor je 
geen hand voor ogen ziet, de smaak van zwavel en salpeter 
in je mond, prikkende ogen en kriebelende longen, gaten 
in de muur, puin op de tegels, de grond die davert bij elk 
schot. Die ervaring wil ik meenemen naar de galerie.

1 april 2021
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GEFASCINEERD  
DOOR SCHOONHEID

 Gesprek met Victoria Parvanova

Victoria Parvanova (°1993): Ik ben gefascineerd door 
Schoonheid. Toen ik als student dingen maakte die in de 
eerste plaats mooi wilden zijn, kreeg ik daar veel kritiek 
op. Volgens deze criticasters kwam mijn fascinatie voor 
schoonheid erop neer dat ik geen imperfectie zou aan-
vaarden, wat een fascistisch standpunt zou zijn. Maar voor 
mij is imperfectie de bron van schoonheid en het wezen-
lijke van ons mens-zijn. Iets volmaakts kan nooit schoon 
zijn, omdat perfectie verwant is met het absolute. Absolu-
te dingen kunnen niet bestaan in de werkelijkheid en al-
leen bestaande dingen kunnen mooi zijn. Eigenlijk leert 
schoonheid ons om imperfectie te accepteren, de andere te 
waarderen en van dingen te houden die ons vreemd zijn.

Door al die kritiek ben ik Beauty Restored van Mary Mo-
thersill gaan lezen, wat mij heeft gebracht bij A History of  
Modern Aesthetics van Paul Guyer. Toen ik dit werk las, her-
innerde ik mij de Kritiek van het Oordeelsvermogen van Kant, 
die ik als tiener heb gelezen en herlezen. Voor Kant vormt 
ons vermogen tot het waarderen van Schoonheid een brug 
tussen de reine en de praktische rede. Volgens hem komt 
het plezier dat wordt opgewekt door schoonheid voort uit 
het spel tussen die twee denkvormen. Schoonheid is niet 
monistisch, ze doet zich altijd voor als een evenwicht tus-
sen twee extremen, bijvoorbeeld organische en geometri-
sche vormen. 

‘Barbie in Las Vegas’ (2021)
Acrylverf  op doek (170 x 130 cm)
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Hierin ligt het verband met het humoristische, dat mij even-
veel bezighoudt als schoonheid. Zo heb ik bijvoorbeeld het 
werk van verschillende stand-upcomedians bestudeerd, 
omdat ik hun vak als de zuiverste vorm van komedie be-
schouw. In zijn boek True Story beschrijft de comedian Bill 
Maher een grap als een dialoog tussen minstens twee ver-
schillende dingen. Volgens Maher en Louis C.K. verbindt 
humor twee verschillende gebieden op zo’n manier dat er 
een dieperliggende betekenis gesuggereerd wordt. Dit lijkt 
op Kant’s dualistische theorie over Schoonheid.

In mijn werk probeer ik verschillende gebieden van de zo-
genaamd hoge en lage cultuur, gewijd aan verschillende 
vormen van schoonheid, met elkaar te verbinden: Franse 
classicistische tuinen en poedels (de haagscheerkunst als 
evenwichtsoefening tussen organische en geometrische 
vormen), Versailles, Las Vegas, Palm Springs, de zoek-
tocht naar schoonheid in de wereld van de mode en de 
consumptie, de fascinatie voor de kapitalistische cultuur 
in Oost-Europa, de fotomodellen Bella Hadid en Kendall 
Jenner, Barbie-kleurboeken en een hiermee verbonden na-
ief  aftasten van een perfecte, utopische wereld, pop art, 
Andy Warhol, Jeff Koons en Alex Israel, die net een nieu-
we geur heeft gecreëerd met Louis Vuitton en wiens dead-
pan talkshows een verlengstuk zijn van zijn kunst.

Volgens mij vertelt ons streven naar schoonheid en zinge-
ving iets over wezenlijke spirituele behoeften. In mijn schil-
derijen speel ik met deze elementen om gestalte te geven 
aan een veelvormige benadering van schoonheid, humor, 
poëzie en politiek. Overal herken ik vrouwen en mannen 
die het recht opeisen tegelijk vrouwelijk, mannelijk, mooi 
en slim te zijn. Ik denk dat je een politieke betrokkenheid 
niet kan loszien van een persoonlijke stijl. Ik denk dat een 
vrouw het recht kan opeisen zich te kleden en op te maken 

als Barbie en zich tegelijk in te zetten voor het feminis-
me en gelijke rechten. Zoals Taylor Swift het uitdrukt in 
de Netflix documentary Miss Americana: ‘Ik wil van glitter 
kunnen houden en mij tegelijk verzetten tegen de dubbele 
standaarden die in onze samenleving gehanteerd worden. 
Ik wil roze kleren dragen en mijn politieke standpunten de-
len. Ik denk niet dat deze dingen elkaar moeten uitsluiten.’

- Wat is jouw favoriete kunstwerk?

Victoria: Een van mijn lievelingswerken is Casting, een 
sculptuur van Alex Israel uit 2015. Hij wilde iets doen 
met het Oscarbeeldje, maar de vorm van dat beeldje is 
gepatenteerd. Toen dacht hij: de restruimte is niet gepa-
tenteerd, dus kan ik een mal maken van siliconen en gips. 
Van deze mal heeft hij een loden replica gegoten die hij zo 
heeft beschilderd dat het lijkt alsof  hij van gips en siliconen 
gemaakt is. Ten slotte noemt hij het werk ‘Casting’, wat 
nog een grapje is, dat verwijst naar de filmwereld. Het is 
een heel simpel werk, maar het heeft veel betekenislagen. 
Het is ongelofelijk elegant, de top! 

- Dat doet mij denken aan wat je mij eens vertelde over een soort van 
Bulgaarse slippers, die Oscars genoemd werden.

Victoria: De ‘Japanka Oscar’! Het waren schuimrubberen 
slippers, waarvan het schuim zo zacht was, dat het snel 
scheurde. Je herstelde ze dan met garen. Maar dan scheur-
den ze opnieuw, zodat je ze herstelde met sterker garen. En 
dan scheurden ze natuurlijk nog eens, maar dan repareer-
de je ze met ijzerdraad. Uiteindelijk liep je rond met totaal 
vormeloos woekerend schoeisel.

30 maart 2021 - 26 december 2021
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OVER TAALDWANG EN 
BEVRIJDENDE MISVERSTANDEN

 Gesprek met Laure Prouvost

 
Na afloop van ons gesprek, vergezelt Laure Prouvost (ge-
boren in 1978, spreek uit: proevoo) mij door het trappen-
huis naar beneden. Ik merk op dat haar taille enigszins on-
diep is. Als ze geen bommengordel draagt, is ze misschien 
zwanger, bedenk ik, maar deze gedachte doordringt mij 
niet genoeg om het taboe op onze lichamelijkheid te door-
breken en luidop te gissen naar haar heilige staat. Waarom 
vergezelt ze mij? Om zich ervan te vergewissen dat mijn 
lichaam het gebouw werkelijk verlaat? Of  omdat ze een 
echte, levende mens is, die mijn fysieke uitdrijving wil be-
geleiden als een vroedvrouw?
 Bijna ben ik zo oud als mijn vader, toen die na een kor-
te, raadselachtige aandoening en een medische fout uit dit 
leven verwijderd werd. Alleen door zijn toenmalige uiter-
lijk voor de geest te halen, krijg ik een idee van mijn eigen 
leeftijd. In deze door schoolmeesters, notarissen, dokters, 
architecten, kruideniers en soldaten geregeerde wereld, is 
het lichaam een oneigenlijk ongemak. De zachtheid, de 
warmte, het bederf, de verdorvenheid, het vlees, het bloed 
en de slijmen worden zoveel mogelijk verbannen naar de 
ondergrondse, onbeheersbare, verboden, bedreigende, 
vrouwelijke wereld, waarvan de bomen de griezelig wie-
gende, opstaande tentakels zijn, die de aarde verbinden 
met de lucht (want voor planten is de hemel niet abstract, 
maar zwanger van gasvormige suikers).
 Onze pijnlijke cultus van een abstracte, straffende, 
Christelijke God is nooit verzacht door het later noodza-
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kelijk toegevoegde beeld van diens menswording. De reke-
nende kopmensen blijven de baas. Hun woorden, wetten 
en eeuwige jacht op een koude, onveranderlijke beteke-
nis, blijven onze wereld doden, vervuilen en opkuisen. Zo 
kwam het dat ik pas onlangs ging beseffen wat Kafka’s be-
roemde parabel van de Wet eigenlijk al mijn hele volwas-
sen leven tot mij zegt. In die parabel wacht een man voor 
de ingang van de Wet. Een wachter raadt hem af  naar bin-
nen te gaan, omdat zijn tijd nog niet gekomen zou zijn. Hij 
wil het hem niet beletten, maar zegt wel dat er binnen nog 
meer wachters zijn, die de man op hun beurt zullen ontra-
den dieper tot de Wet door te dringen. De man besluit te 
wachten. En dit wachten duurt zijn hele leven. Wanneer 
hij stervend is, vraagt hij de wachter hoe het komt dat er 
nooit iemand anders via dezelfde deur naar binnen wilde 
gaan. ‘Omdat,’ fluistert de wachter in zijn oor, ‘deze deur 
alleen voor jou bestemd was. Ik zal haar nu sluiten.’ Menig 
exegeet heeft zich de voorbije eeuw beziggehouden met 
wat Kafka bedoeld kon hebben met de Wet, zonder te be-
seffen dat het gaat om de deur. Wij hebben maar één leven, 
omdat wij maar één lichaam hebben. Wij kunnen in dit 
leven bomen redden of  we kunnen ze vernietigen. Betrok-
ken handelen of  onverschillig vegeteren en vergaderen.
 De voorbije weken las ik elke avond een van de vele 
sprookjes die werden opgetekend door de gebroeders 
Grimm. Veel van deze verhalen hebben kop noch staart. 
Soms lijken ze geheime, oude beelden en betekenissen te 
bevatten, soms bestaan ze gewoon uit verhaaltrucs (pri-
oms), soms lijken ze gewoon op onsamenhangende dro-
men. Vaak vermoed je dat de gebroeders Grimm hun in-
formanten betaalden of  op café trakteerden, zoals Franz 
Boas, waardoor die geneigd waren hen iets op de mouw 
te spelden. In elk geval is het duidelijk dat de resulterende 
verzameling verhalen als een schitterend, eeuwig van vorm 

en kleur verwisselend kleed om de wereld hangt, dat onze 
omgang met onze lijven en onze verlangens, met de liefde 
en de dood, de angst en het geloof, meerduidig maakt, ver-
ward, betoverend en, uiteindelijk, nederig.
 Zo ook in het wentelende, verschuivende, aangrijpen-
de, speelse, wonderlijke, lichamelijke, vluchtige, abstracte, 
concrete, kleurige, harde, flitsende, staande, fluisterende, 
zwijgende, ademende, ritselende, flikkerende oeuvre van 
Laure Prouvost: een mens met een lichaam, een mens met 
een visie, een mens die dingen kan maken, een kunstenares 
die vormtrucs heeft bedacht (kunstgrepen, prioms) die een 
eindeloze, kaleidoscopische woekering mogelijk maken. 
‘Hoe herken je een bijzonder kunstenaar?’ vroeg Greta 
Meert mij vorige week. ‘Aan drie dingen,’ sprak ik plechtig. 
‘Een wereldbeeld, de beheersing van een ambacht en een 
nieuwe kunstgreep die veel variaties mogelijk maakt. Deze 
drie. En van deze drie een nieuwe kunstgreep het meest.’
 Prouvost ziet zichzelf  als een vertaalster. En vertalers 
maken fouten, gelukkig. Ze vertaalt woorden in beelden, 
zintuiglijke indrukken in films, beelden in zinnen met spel-
fouten. Bovendien wordt ze daarbij zogenaamd geholpen 
door haar grootouders en een oom, die een andere ge-
voeligheid hebben en hun eigen klemtonen leggen. Haar 
grootouders wonen in het noorden van Engeland. Haar 
grootvader is een conceptueel kunstenaar die een tunnel 
naar Afrika graaft. Het hele huis zit onder de modder. In 
zijn jeugd was hij bevriend met Kurt Schwitters, van wie 
hij veel werken heeft gekregen, die door zijn echtgenote ge-
bruikt worden als dienblad, tafeltjes of  zitjes. Haar groot-
moeder drinkt thee met gin en maakt wandtapijten voor 
Prouvost. Een oom heeft een reisagentschap opgericht 
waarmee je in de diepte kan reizen, naar je onbewuste. Hij 
heeft daarvoor reclamefilmpjes gemaakt, op een oneerbie-
dige manier samengesteld uit fragmenten van Prouvosts 



films. Zo woekeren de dingen, bevrijd van angst, samen 
een wereld vormend die ons opslokt, die al onze zintui-
gen raakt met denkende tentakels, die ons omarmt en om-
vat, die ons probeert te raken, te beroeren, in beweging te 
brengen, aan het denken te zetten.
 Ik zocht Prouvost op in haar atelier.

- Dankzij je grootouders en je oom ontsnap je aan de dwingelandij van 
de goede smaak.

Prouvost: Ja, ze doen dingen die ik zelf  nooit zou doen. 
Maar ik laat de dingen graag los. Ik vertrouw hen graag.

- Je oma is een nicht van Louise Bourgeois? Ze leerde wandtapijten 
herstellen in het atelier van Bourgeois’ ouders?

Prouvost: (Lacht.) Ja, ze waren echt close.

- Ik ben opgegroeid in een verwilderde boomgaard. Met hoogstammige 
fruitbomen die toen al zo oud waren dat ze geen vruchten meer droe-
gen. Vandaag, een halve eeuw later, staan ze er nog.

Prouvost: Ik ben ook opgegroeid in een boomgaard.

- Dat kon ik voelen toen ik, meegesleurd door een jonge modestudent, 
je solotentoonstelling in het M HKA bezocht. De beste tentoonstelling 
die ik daar de voorbije twintig jaar heb gezien. Waarvoor dank. Ik 
zag dat je je werk omschreef  als poëtisch en politiek. Goed. Dan moet 
ik het niet meer doen.

Prouvost: Elk kunstwerk heeft een politieke zwaarte, neen?

- Ongetwijfeld. Wat mij nieuwsgierig maakt naar de oorsprong van 
jouw gedachten hierover. Hoe ben je ertoe gekomen? Kunstwerken? 
Boeken? Docenten? Familieleden? Je praktijk?

Prouvost: Uit de ontmoeting met een stad. Toen ik naar 
Londen verhuisde, nu vele jaren geleden, ervoer ik on-
aangename beperkingen in Frankrijk. Er heerst daar een 
soort van taaldwang, die mij leek in te snoeren. Toen ik in 
Londen arriveerde, begreep ik bijna niets. Ik moest alles 
vertalen, met de nodige misverstanden tot gevolg. Die mis-
verstanden, die fouten, die ontsporingen, die dubbelzin-
nigheden ging ik zien als een soort van bevrijding.

- Ik hou van de manier waarop je fictieve elementen gebruikt om de 
mensen naar de werkelijkheid van hun lichaam en de wereld te bren-
gen.

Prouvost: Een of  andere journalist noemde mij een leu-
genaar.

- Geen zorgen. God bestraft alle ledigheid van geest. Morgen wordt hij 
wakker en ontdekt hij dat al zijn overtuigingen kreupele hypothesen zijn 
die alleen toevallig vruchten afwerpen. Zijn verleden zal zich voordoen 
als een droom en het heden zal zich tonen als een nachtmerrie.

Prouvost: Onze taal houdt ons gescheiden. Als je lang in 
een ander land woont, gaan de details vervagen die je in 
je eigen land belemmerden. Je wordt onafhankelijker, je 
gaat op een meer algemene manier denken, je ondergaat 
de magie van het vreemdeling-zijn, je gaat alles op een 
andere manier ervaren. Er ontstaat vanzelf  een soort van 
meerduidigheid. Omdat je veel dingen niet begrijpt, ga je 
gissen en mogelijke betekenissen verzinnen. Er ontstaan 
verhalen.

- In je persoonlijke ‘Legsicon’, dat werd gepubliceerd door het M HKA, 
staat een geit, of  het beeld van een geit, voor ‘you’: de mens, de toe-
schouwer.
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Prouvost: Ja, daarom heb ik de tentoonstelling in het 
M HKA bezocht met een geit. De geit toont ons de weg. 
Een clementine staat voor liefde, een gebroken eierschaal 
voor te laat komen en een gebukte flamingo voor boosheid.

- In de Londense Serpentine Gallery heb je een radiator geïnstalleerd 
om theebuiltjes te drogen.

Prouvost: Ja, dat doet mijn grootvader altijd. Hij laat die 
drogen op de verwarming.

- In 2011 werd je bekroond met de Max Mara-prijs voor vrouwen.

Prouvost: Tot dan had ik geen onderscheid gemaakt tussen 
de verschillende seksen. Ik ben opgegroeid in een geprivi-
legieerde omgeving, waar dat onderscheid niet gold. Daar-
door was ik een beetje naïef. In Saint-Martins heerste ook 
een grote gelijkheid. Het onderwerp kwam niet ter sprake. 
Tegenwoordig is de school meer elitair geworden. Stude-
ren is duur in Engeland. Maar toen ik er studeerde, ervoer 
ik geen ongelijkheid.

- Op welke manier ben je minder naïef  geworden? Wat is er veran-
derd?

Prouvost: Ik denk dat ik op een diepere manier naar de 
kunst ben gaan kijken. Naar de mogelijkheden die ze biedt 
aan vrouwen. Maar ik wil daar geen thema of  onderwerp 
van maken. Mijn werk reageert. En vandaag reageert het 
op een rijkere manier, denk ik. Door mijn ontmoeting met 
Londen heb ik de politieke waarde ontdekt van woorden 
en beelden die zich gedragen als muren die ons beperken 
en sturen. Elk uitdrukkingsmiddel probeert ons te sturen. 
Ik had dat in Frankrijk ervaren, maar ik kon het niet vat-

ten. Ik kon het niet verwoorden of  vertolken. De Franse 
taal moet op een juiste manier gebruikt worden! In Enge-
land ontdekte ik het gezag van het onvolmaakte, van het 
concrete, van de echte muur, van het stopcontact en van 
de uitwisseling.

- Naar aanleiding van de Max Mara-prijs, reisde je zes maanden 
door Italië en maakte je een film die vertrok van het zonlicht dat je op 
je gezicht voelde toen je in het land arriveerde.

Prouvost: Ja. De film vertrekt van de vraag of  je zoiets kan 
vertalen, voelbaar maken. En tegelijk mensen raken zoals 
het zonlicht ons raakt. Ik ben dan vertrokken van het idee 
van de Italiëreis met alle bijbehorende clichés.

- Wat krijgen we te zien in je galerie, binnenkort?

Prouvost: Dat ligt nog niet vast. Ik wil een boomkwekerij 
installeren. En in de garage komt een gammele Toyota te 
staan. Daaruit zal een lied opklinken dat ik onlangs heb 
gemaakt met de tekstschrijver Paul Buck en de de musicus 
Shungu. Er zullen ook afgetakelde, vieze voorwerpen te 
zien zijn die ik heb opgevist uit het kanaal in Brussel.

- Met een vishengel, allicht.

Prouvost: (Lacht.) Ik woon nu vijf  maanden in Molenbeek. 
Het biedt wel mogelijkheden, zo’n achtergestelde buurt, 
maar wat een puinhoop! Gelukkig kan ik een stukje van die 
werkelijkheid naar Elsene slepen.

16 maart 2021
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EEN OPGEBOENDE TERUGBLIK 
OP DE VOORUITGANG

 

Diepte-interview met Idris Sevenans

In deze olijke tijden van vermaledijde technologische en 
politiek-correcte schijnvooruitgang en anderszins achterlij-
ke drukte, overkomt het mij vaak ’s nachts berichten uit te 
wisselen met een andere verdoemde die nooit slaapt, maar 
altijd waakt, omdat iemand het moet doen, zoals Lev Sjes-
tov schreef  over Pascal (die aan zijn linkerzijde altijd een 
extra stoel zette, omdat hij bang was tijdens zijn eindelo-
ze wake in een afgrond te vallen). U hebt al geraden over 
wie ik het heb: de alomtegenwoordige duizendpoot Idris 
Sevenans (°1991), levende verbinding tussen de vrije geest 
van de jaren zestig en de dode prak en al te luchtige hum-
bug van onze dagen.
 Ik kruis Sevenans op de Antwerpse Grote Markt, zelf  
mij voortbewegend op een voertuig dat in de jaren ze-
ventig een mini-fiets werd genoemd (iets voor meisjes) en 
hij per koersfiets op weg van Café Den Eindterm (waar 
momenteel het AARS-archief  is gehuisvest) naar de wit-
te kijkdoos van galerie Art Partout, gedreven door Bart 
Van Acker en meester-accrocheur Gert Junes. Daar legt 
Sevenans momenteel de laatste hand aan zijn eerste po-
ging tot overzichtstentoonstelling, waarin wij enige esthe-
tisch opgestelde vruchten aantreffen, overgebleven van 
zijn onophoudelijke bedrijvigheid als oprichter en artistiek 
directeur van Troebel Neyntje (Winkel van merkwaardige 
producten), oprichter en bezieler, samen met Tomas Be-
aujean, van het docentencollectief  AARS (Antwerp Artist 
Run School), oprichter en creative director, met Cedric ‘Iets dat al gedaan is in de jaren zestig’ (2021)

Happening op 27 februari 2019, Art Partout, Antwerpen
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Daelman, van Het Ongewenst Reclamebureau (HOR) en 
de vele onderafdelingen, bijhuizen, spin offs, pilootprojec-
ten, filialen en andere avatars van deze instellingen, waar-
onder Café Den Eindterm (voorheen ook actief  onder de 
namen Café Den Triptiek, Café De File, Café De Parking, 
Café De Friet, Café De Spons en Café De Vaste Hand), 
het bouwbedrijf  AARS-construct, het transportbedrijf  
AARS-handling en het AARS-archief, waar binnenkort 
een reeks lezingen van start gaat met een voordracht van 
Luc Deleu die het zal hebben over ‘De Ideale Campus’. 
Bovendien wordt er naarstig gewerkt aan een gefotokopi-
eerd overzicht van de belangrijkste historische momenten 
van de Belgische kunstgeschiedenis (onder meer een chro-
nologisch overzicht van alle verkeersboetes van onderge-
tekende, opgedaan tijdens eindeloze verplaatsingen ten 
dienste van ons nationaal artistiek besef).
 Mijn mini-fiets leunt tegen mijn nieuwe titanium heup, 
Sevenans blijft schrijlings over zijn ietwat scheefhangende 
renfiets staan, de rechtervoet vertrekkensklaar op de om-
hoogstaande pedaal. Op zijn bagagedrager herken ik een 
kartonnen doos van Printdeal-nl, Sevenans’ favoriete druk-
ker voor flyers, posters, uitnodigingskaarten en boeken. Hij 
overhandigt mij een stapeltje flyers. Het logo van HOR 
neemt een prominente plaats in op deze flyers, alsof  dit 
reclamebureau geen maat kent. Ik laat de folders in mijn 
binnenzak glijden en informeer naar de bestemming van 
mijn jonge vriend.
 Hij vertelt dat hij net een extra stut in de kelder van 
zijn mémés huis heeft geplaatst, dat door een dwaze in-
greep van een buur op instorten staat. We kijken zwijgend 
in de richting van het huis, dat zich op de Grote Markt 
bevindt. Ook heeft hij vandaag een fraai rek gemaakt voor 
de klasseermappen van het onlangs opgerichte AARS-
archief, dat gevestigd is in Café Den Eindterm. Behalve dit 

rek, eigenlijk een sculptuur die ons laat geloven dat we een 
zelfbouwrek zien, bevat dit archief  ook een uitrolbaar pro-
jectiescherm, een grijsgelakte metalen archiefkast en een 
fotokopieermachine waarop een geplastificeerd A4’tje rust 
met de waarschuwing: ‘Printen enkel op vertoon van stu-
dentenkaart’. We herkennen de huisstijl van de Antwerpse 
Academie voor Schone Kunsten, zowel op typografisch als 
op diepmenselijk-pecuniair vlak. Tegelijk is Sevenans op 
weg naar een speciaalzaak, waar hij de dag voordien zes 
longdrink-glazen heeft opgemerkt van het type dat door 
Fred Bervoets al meer dan een halve eeuw dagelijks wordt 
benut om met jenever aangelengde cola te drinken. Ik 
vraag de jongeman wat hij met die glazen wil aanvangen.

Idris Sevenans: Tone Pauwels vertelde mij eens dat Fer-
re Grignard vaak gewapend rondliep. Op een nacht arri-
veerde hij in een van zijn stamcafés, De Mok of  De Pad-
dock, toen daar geen alcoholische dranken meer voorradig 
bleken te zijn. Ziedend verzamelde hij een aantal glazen, 
plaatste ze op het voetpad, vulde ze met tomatensap en 
schoot ze kapot. Volgende week, tijdens de opening van de 
tentoonstelling ‘Iets dat al gedaan is in de jaren zestig’, wil 
ik dat gebeuren opnieuw laten plaatsvinden. Ik zal met een 
loodjesgeweer glazen met tomatensap stukschieten. Dit 
zal gestreamd worden in zwart-wit. In werkelijkheid is de 
film, die zogezegd gestreamd zal worden, al opgenomen. 
Hij is zo bewerkt, dat het lijkt alsof  hij met een filmca-
mera uit de jaren veertig is gemaakt. Tijdens de officiële 
happening zal Citrikske doen alsof  hij die filmt met zo’n 
oude filmcamera. Het bewijs dat de gestreamde beelden 
gefilmd werden met een oude filmcamera, wordt geleverd 
door zes polaroids die op de dag van de opening al deel uit-
maken van de tentoonstelling, ingelijst met een gevonden 
passe-partout, als eerbetoon aan de naam van de galerie.
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- Het is het hoofdwerk van de tentoonstelling, speciaal ervoor gemaakt, 
maar al hopeloos verstrikt in een pijnlijke tijdlus, opgefrist als fake 
news.

Sevenans: Ik zou het niet beter kunnen zeggen. 

- ‘De wereld is gemaakt om uit te monden in een mooi archief,’ aldus 
Stéphane Mallarmé. Zoals je schreef  in de inleiding tot ‘De Com-
puter’, het verslag van je onderzoek naar Marcel van Maele: ‘Tone 
is meester in het ontwijkend antwoorden op praktische vragen en toch 
weet je dat zijn antwoord oprecht is. (…) De moeilijkste strijd is om 
die onduidelijkheid in stand te houden, de strijd tegen wat Tone de 
documentaristen noemt, de uitzichtloze strijd om registratie uit de weg 
te gaan. Te laat.’ 

Sevenans: Ik zat in Troebel Neyntje met lego te spelen en 
Tone Pauwels kwam daar vaak bij zitten. Dat ging er heel 
vormeloos aan toe, want Tone droomde over een kunst 
die niet zou eindigen als archiefstuk. Zo is Lego Archivator 
1.0 tot stand gekomen. Ik ruimde mijn lego op door met 
alle blokjes van dezelfde kleur stapelingen te bouwen. On-
dertussen vertelde Tone over de mobiele architectuur van 
Yona Friedman, maar zonder diens naam te noemen. Hij 
vertelde over bouwblokken die je moest kunnen koppelen, 
zodat alles verbonden bleef, maar ook weer moest kunnen 
losmaken en verplaatsen. Daardoor begon ik die stape-
lingen te zien als een soort van futuristische retro-gevels. 
Door de vorm van die blokjes, kwamen we voortdurend op 
nieuwe ideeën. Hoe we iemands uitzicht konden blokke-
ren, bijvoorbeeld. Ik maakte een witte, gele, rode en zwarte 
stapeling. Omdat ze waren ontstaan als opberg-maneuver 
en er uiteindelijk gingen uitzien als klasseermappen, heb 
ik ze opgeborgen in een ondersteboven gedraaid tafeltje.

- Je eerste witgeschilderde voorwerp. Ik zag het in 2018 bij Troebel 
Neyntje en het zag eruit als een legitieme sculptuur. ‘Denk je?’ vroeg je 
bezorgd. En toen heb ik het laten opnemen in een groeps tentoonstelling 
bij Panthera Today in Brussel. Ik vertel dit erbij voor archivarissen 
die meelezen.

Sevenans: Gisteren kloeg een verontwaardigd burger op 
de sociale mediamarkt over de happening met het toma-
tensap. Hij vond het schandalig dat er glasscherven in de 
jachthaven gevallen konden zijn. ‘Wanneer doen de po-
litiek en de politie hier iets aan?’ vroeg hij. Onmiddellijk 
reageerde de Antwerpse politie. ‘Wanneer vond dit voorval 
plaats?’ vroegen ze. Ik was al beginnen typen: ‘In 1966’, 
maar ik heb mijn reactie niet gepost. Er heerst al genoeg 
verwarring in onze steeds sneller evoluerende samenleving.

- We hebben nog niets gezegd over Larsen Bervoets.

Sevenans: Ik ben blij dat je erover begint, want technisch 
gesproken vond mijn eerste overzichtstentoonstelling 
plaats in kunstgalerie Haecken en Ooghen van Larsen 
Bervoets. Dat moet je nog veranderen in de tekst. Larsen 
heeft AARS ook geholpen met het aanbrengen van het de-
vies van Tomas Beaujean in de inkomhal van de Antwerp-
se Academie: ‘My real passion is teaching but I create Art 
on the side to pay the bills’.

- Het financiële aspect van de artistieke creatie is primordiaal.

Sevenans: Ja, dat kunnen we nooit hoog genoeg inschatten.

- Het eerste voorwerp dat we aantreffen in de tentoonstelling, ook zicht-
baar door het raam, is een antiek, houten lessenaartje. Daarop rust een 
papieren hoofddeksel met ezelsoren. Het lessenaartje staat gericht naar 
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Om een vochtplek aan het gezicht te onttrekken (alvorens jij 
het dak gerepareerd hebt als medewerker van AARS-con-
struct), heb ik een lambrisering gemaakt met resten van de 
decoratieve muurbekleding van het voormalige bankfiliaal 
waarin Troebel Neyntje gevestigd was. Enkele dagen eer-
der had ik van Werner De Vos een oude sokkel gekregen. 
‘Gij kunt daar misschien iets mee doen,’ zei hij. Ik heb de 
sokkel bruin geschilderd en afgewerkt met het overschot 
van de lambrisering, zodat er een aangenaam ensemble 
tot stand kwam.

- Je tentoonstelling ademt de weelde van de bruine kroeg, beschouwd 
vanuit het welwillende gezichtspunt van iemand die niet op een stoel 
kan blijven zitten en nooit alcohol drinkt. De galeriehouders verwel-
komen de bezoekers zittend aan een grote ronde tafel die afkomstig is 
uit Café De Vaste Hand: het blad is met een wipzaag enigszins moei-
zaam of  weifelend vormgegeven en rust op twee schragen, waaruit de 
waarnemer kan aflezen dat het niet om een echte tafel gaat.

Sevenans: Ik was met Citrikske op zijn koertje in Borger-
hout een decor aan het bouwen voor optredens die hij 
organiseert. Er bleef  nog een plank over en ik vroeg of  
ik daar een tafelblad uit mocht zagen. Dat tafelblad heb-
ben we dan van Borgerhout naar de Grote Pieter Potstraat 
gerold om het een authentieke cafélook te geven, met ge-
deukte randen. Het blad ligt los op schragen, omdat ik 
geen replica wilde maken, zoals je tegenwoordig wel eens 
keramieken stoelen ziet. Maar ook omdat alles demon-
teerbaar en mobiel moet blijven natuurlijk, Tone en Yona 
Friedman indachtig. 
 Onlangs zag ik een tekening van Wim T. Schippers: 
drie zwierige pennestreken die het ontwerp van een Villa 
voorstelden. Ik vermoed dat hij daar lachte met Friedman, 
maar ik ben niet zeker. Zoja, super. Zoniet, ook super.

een schoolbord waarop enkele roestige veren uit een beddenbak gekleefd 
werden. Mogen wij daar een boodschap uit aflezen?

Sevenans: Het lessenaartje heb ik gekregen van Carine 
Lampens, de laatste echtgenote van Marcel van Maele. 
‘Gij kunt daar misschien iets mee doen,’ zei ze. Op dat 
ogenblik werd ik door Michel Kolenberg uitgenodigd om 
een bijdrage te leveren aan zijn vitrine-ding in Sint-Lukas 
Brussel. Ik nam een pizzadoos, plette die, sneed de ezels-
oren eruit en verstevigde de kroon aan de binnenzijde met 
zwarte duct tape.

- Het schoolbord herinner ik mij van de opening van Café De File, zo 
genoemd naar het plan van Marcel van Maele een gelijknamig café op 
te richten, zodat de klanten naar huis konden bellen en eerlijk zeggen: 
‘Ik ga een beetje later zijn, want ik zit in De File’.

Sevenans: Er is iets vreemds aan de hand met cafés. Zelf  
kom ik er nooit, maar als je met een kunstenaar spreekt 
over een historisch moment uit de kunstgeschiedenis, be-
gint het verhaal altijd heel neutraal: ‘Paul Joostens stond 
juist een sigaret te roken voor zijn atelier in de Venusstraat 
toen…’, maar na drie seconden wordt het al: ‘Toen zaten 
we in dit of  dat café en zei hij…’ Elk verhaal wordt getac-
keld door een café. Tone Pauwels merkte in dit verband 
op: ‘Ik kan u niks vertellen over de jaren zestig want ik was 
er zelf  bij.’

- In de tentoonstelling bevindt zich ook een vreemd, donkerbruin, hou-
ten voorwerp, waarop je een ‘Matige trappist’ hebt tentoongesteld. Ik 
herkende het object als de toog van je café, toen Nienke Baeckelandt en 
Zena Van den Block tegelijk op de vernissage verschenen. Zij zijn je 
vaste waardinnen met name. Hoe heb je die toog gemaakt?

Sevenans: Ik was bezig met de aankleding van mijn café. 
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 Naast jouw verzamelde verkeersboetes en publicaties in 
HART bevat het AARS-archief  ook alle facturen van de 
VZW Vrienden van Troebel Neyntje en alle notities van 
mijn lerarenopleiding, die nu in volle gang is en vermoede-
lijk de langst lopende performance ter wereld zal worden. 
De titel is: ‘Leraar worden net als Idris’. 

- Tijdens je eerste proefles kreeg je de kritiek ‘te entertainend’ te zijn.

Sevenans: Ja, een eerste vereiste voor degelijk onderwijs is 
dat het saai blijft, anders raken de studenten te snel afge-
leid.

- Uit die eerste lego-stapelingen en het witgeschilderde tafeltje…

Sevenans: … ontstond gaandeweg en nauwelijks bewust 
een benadering die tot deze tentoonstelling heeft geleid. Ik 
ben blij dat je eindelijk terzake komt. Ik kleefde springve-
ren op een schoolbord en noemde dat ‘Iets dat al gedaan 
is in de jaren zestig’.

- Wat je hier tentoonstelt zijn eigenlijk allemaal ‘relieken’, zoals een 
befaamd kunstenaar van onze bodem dat in de jaren tachtig placht 
uit te drukken. Afvalproducten, eigenlijk. Dingen die voor iets anders 
gemaakt zijn en hier nu raar verzameld staan. Zelden heb ik zoiets 
poëtisch gezien, geef  ik toe, als deze dreigend-luchtige verschijning van 
een verzonnen nostalgie, een beetje zoals bij Mike Kelley, misschien.

Sevenans: Is dat ook een hippie uit de jaren tachtig?

- Ik denk dat je wel zou houden van zijn vogelhuisjes en zijn verzinsels 
over het botermeisje en zijn reconstructies van theaterstukken op basis 
van gevonden foto’s en zijn piepschuimen schoollabyrint ‘Educational 
Complex’ en het labyrint gemaakt met de overschotten van dat com-
plex.

‘Leraar worden net als Idris’ (2020-21)
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- Ik hoorde dat je met Tomas Beaujean een nieuwe publicatie over 
AARS aan het voorbereiden bent?

Sevenans: We hadden onszelf  geïnterviewd, naar het in-
spirerende voorbeeld van het lijvige boek van Nico Dockx 
over Dennis Tyfus, dat excelleert in creatief  Engels, zoals 
in de zin: ‘The fun was quickly over’. Ergens hadden we 
de volgende uitspraak van Tyfus aangetroffen: ‘I want to 
fill the entire sportpaleis with bronze and remove its shell 
afterwards’. Daarvan maakten we: ‘I want to fill the enti-
re academie with bronze and remove its shell afterwards’. 
Toen we de tekst voorlegden aan de onderzoeksgroep van 
de academie, vonden ze dat we ons bezondigd hadden aan 
‘tenenkrullende zelfpromotie’. Dat we de tekst letterlijk 
hadden overgenomen uit een van hun eigen publicaties, 
was geen excuus. Tomas en ik hebben ons dan terugge-
trokken uit het avontuur. ‘I am afraid,’ heb ik geschreven, 
‘I have to withdraw from the project.’ Want in het Engels 
klinkt het altijd beter, natuurlijk.

3 maart 2021

Naschrift, gedaan op 5 maart 2021

Vannacht vroeg ik Harry Ruhé of  hij de Villa-tekening kende en er 
het parodische gehalte van kon inschatten. Dit was zijn antwoord: 
‘Bij Wim T. Schippers is geen onderscheid te maken tussen autonoom 
kunstwerk en parodie. Ik heb de tekening nog niet gezien, maar het 
lijkt me een typische “Schippers”. Hartelijke groet, Harry’

Sevenans: De werken Matig bier en Matige trappist kwamen 
tot stand vanuit een poging legoblokjes los te gebruiken, 
zonder ze ineen te klikken. Citrikske en ik waren een 
HOR-campagne aan het maken voor een bierfestival dat 
pleitte voor het gebruik van nieuwe, moderne glazen. Ze 
hadden iets tegen het traditionele bierglas. We maakten 
een filmpje waarin gele en witte legoblokjes in een bierglas 
een pils voorstelden. Dan kwam er een legohondje aange-
wandeld dat tegen het glas plaste. Het eerste jaar hebben 
veertigduizend mensen naar het filmpje gekeken, daarna 
heb ik het niet meer gevolgd.

- Het enige voorwerp dat ik niet juist vind staan in de tentoonstelling 
is een vierkantige, witgeschilderde, metalen sokkel waarop een kort wit 
muurtje van lego rust. Waarom staat het zo tegen de muur aangedrukt?

Sevenans: Omdat het anders omvalt. Nu hangt het met 
een scheve schroef  vast aan de muur. Die witte randen zijn 
de aanzet van een heel hoge schouw. Mij doet het den-
ken aan die tekening van Wim T. Schippers. Misschien is 
dat freewheelen van mezelf, maar ik denk dat Schippers 
daar de draak steekt met mannen als Friedman. Ik wil mijn 
woorden van daarstraks intrekken. Ik zou het toch beter 
vinden als het een parodie was. Als iets al heel goed is, 
zoals Friedman, dan verwacht je niet dat er nog een duivel 
verschijnt die dat onderuit kan halen.

- Je hebt ook een schildersdoek witgelakt en er drie keer in geschoten 
met een loodjesgeweer.

Sevenans: Ja. Het geweer hoort bij het werk, zodat de ver-
zamelaar er thuis nog extra gaten in kan schieten. Het is 
tijdens de opening gekocht door Manuela Klerkx en haar 
echtgenoot Oscar van Gelderen die de tentoonstelling ‘lek-
ker disruptief ’ noemde op de sociale mediamarkt.



COLOFON

Opgedragen aan Vincent Van Meenen

Auteur en vormgever: Hans Theys

Cover-advies: Idris Sevenans (HOR)

Omslagillustratie: Victoria Parvanova. Achter flap: pasfoto 
van Miles Davis (gemaakt in ‘43 of  ‘44), voor Hans Theys 
gefotografeerd door David Linx, die het portret in 1984 
ten geschenke kreeg van Miles Davis. © David Linx

Foto’s: Hans Theys (p. 2, 4, 16, 48), Max Pinckers/
Eliud Mwai Munyiri (p. 24), Frank Holbein (p. 34), Joost 
Pauwaert (p. 38), Tom Van Hee (p. 44), Wim Van Eesbeek 
(p. 56) en Bart Van Acker (p. 65).

Dit boek is voortgevloeid uit een onderzoek aan de 
Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Antwerpen 
binnen de onderzoeksgroep ArchiVolt. De gesprekken 
met Pierre Bismuth, David Linx en Laure Prouvost wer-
den voor het eerst gepubliceerd in het tijdschrift H ART. 

Met dank aan Joost Pauwaert, Pierre Bismuth, David 
Linx, Max Pinckers, Eliud Mwai Munyiri, Anna 
Godzina, Victoria Parvanova, Laure Prouvost, Idris 
Sevenans, Kathleen Weyts, Barbé Urbain, Jan Mot, 
Art Partout, Anke Vandemeulebroeke, Laurence Petrone, 
Daisy Roman, Carla Van Campenhout en Oona Theys.

© Tekst en foto’s: de auteurs

ISBN 9789079282241



D
e Vliegende Twaalfponder

Dit boek bevat acht gesprekken met zeven kunstenaars over 
het specifieke van hun praktijk. Voor onze ogen ontvouwt 
zich de verscheidenheid van hun benaderingen, geworteld in 
dezelfde bodem: Arte Povera, Fluxus, Pop Art en Joseph 
Beuys. Eigenlijk gaat het om essays in dialoogvorm, 
zoals bij Plato, Bernard Mandeville, Oscar Wilde of  de 
Boeddhistische overlevering. Als kunsthistorica word ik 
wakkergeschud, als feministe ben ik geprikkeld, als vrouw 
voel ik mij veilig in de geschriften van Theys, alsof  hij mij 
begrijpt. (Carla Van Campenhout)

Fascinerende stukken met veel stof  tot nadenken en ruimte 
scheppend om de kunstwerken op een vrije manier te 
bekijken. Treffend is de manier waarop Theys als schrijver 
en als mens een warme band met iedere kunstenaar schept, 
bijvoorbeeld als hij het heeft over de boomgaard van zijn 
kindertijd of  een romantitel bespreekt met een negenjarige. 
Vaak ben ik het helemaal eens met wat er gezegd wordt. Alle 
dagen roze kleren dragen! (Daisy Roman)

Hans Theys

De Vliegende 
Twaalfponder

Tornado Editions

Cover DE VLIEGENDE TWAALFPONDER.indd   1Cover DE VLIEGENDE TWAALFPONDER.indd   1 05/01/2022   18:0105/01/2022   18:01


