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Dit boekje vond ik gisteren terug. Ik heb het ooit gekocht als student. Ik heb zo een 
hele reeks van die kleine uitgaves van verschillende kunstenaars.
Er is niet meteen een link met Sylvette, maar wel met Picasso. Ik was vergeten hoe 
hard ik toen als student op zoek ging naar die kleine uitgaves.
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Een werk waarvoor ik drie multiplex panelen op elkaar lijmde en nadien met een 
schuurschijf lagen ging wegschuren. Mooi hoe het werk van Picasso/Carl Nesjar 
toch wel een referentie is voor werk dat ik maakte, zonder dat ik het zelf echt 
doorhad. Nesjar ging materiaal (beton) wegstralen om zwarte steentjes in het 
beton zichtbaar te maken, en zo een tekenkundige kwaliteit te laten ontstaan.
Hier volgt een fragment uit mijn doctoraat:
Grinding, plywood, 80 cm x 120 cm x 4.8 cm, 1995.
In the work Grinding the layers of plywood are revealed by extensive grinding into the 
wood. It was as if I was diving into the matter, and encountering the different layers 
and, while I was grinding, the graphical composition appeared and changed.
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Dit is een van de oorspronkelijke beelden die ik je al  eerder doorstuurde.
Het is een foto genomen in Calais, in het grensgebied tussen de haven en de stad, 
van een sculptuur die aan de ingang van een appartementsgebouw staat.
Mijn fascinatie was de beweging in beton en de oppervlakte, die deels met keien is 
afgewerkt. Anders dan bij Sylvette denk ik dat het beton en de keien op een basis 
zijn aangebracht en niet in een bekisting.
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Een ontwerp van OMA (Office for Metropolitan Architecture) van Rem Koolhaas 
voor een tuinconcept tussen de Kunsthal Rotterdam en het Boijmans Van 
Beuningen Museum. We hebben er nog samen doorgestapt. OMA ontwierp de 
Kunsthal en het nabijgelegen Nederlands Architectuur museum ongeveer in dezelf-
de periode. De vormen en de lijnen van de onderverdeling van het perceel doen me 
denken aan de grafische en vormelijke aspecten van de Sylvette-sculptuur. Dat 
geeft dan ook een bijkomende associatie aan de sculptuur, en aan de wijze waarop 
het beeldhouwprocedé is toegepast. Het beeld komt uit het boek S,M,L,XL.
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Eigenlijk is dit nu meer een antwoord op je vorig beeld dan op Sylvette zelf, deze 
keuze kwam spontaan in mij op. Vorige week zag ik deze reek prints van Labyrinth & 
Pleasure Garden van Jan Vercruysse in de collectiepresentatie van Mu.ZEE. Het 
beeld dat ik je doorstuur komt van de site van Mu.ZEE, is maar een van de dertien 
litho’s uit de reeks.
De reeks verbeeldt verschillende mogelijke tuinen en labyrinten, en net als het 
tuinontwerp voor Rotterdam blijft het abstract, maar toch heb je de neiging om het 
concreet op je eigen manier te visualiseren.
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Hier een werk van Sol LeWitt dat ik deze zomer nog zag in Hamburger Bahnhof in 
Berlijn. De dikke zwarte lijnen op die print van Jan Vercruysse zijn de inspiratie om 
dit beeld te kiezen. De dikte deed me namelijk denken aan de opvallende zwarte 
lijnen in de geometrische muurtekeningen en schilderijen van LeWitt. In de print 
van de imaginaire tuin van Vercruysse kunnen die dikke lijnen (stroken) verbeeld 
worden als dikke muren, als ruimtelijke a akening. In een reflex verbeeldde ik me 
dan ook ruimtelijke a akeningen (dikke hoge muren) in LeWitt zijn geometrische 
werk met zulke dikke strepen. Dan leek het me bijzonder om te zien hoe in zijn 
ruimtelijk werk (met witgelakt staal) de zwarte lijnen vertaald worden als be-
grenzing van ‘open’ ruimte. Misschien kunnen op deze wijze de zwarte lijnen in 
Vercruysses prints gelezen worden als paden die rondom de tuin liggen, of een 
tussengebied, zoals ik me dat ook verbeeld bij dat OMA-ontwerp van die romanti-
sche tuin, waar de zwarte lijnen wandelpaden kunnen verbeelden, als een smal 
gebied van waaruit men een overzicht heeft, alsof je op het kader loopt. 
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Hier twee foto’s die ik zelf genomen heb een paar jaar geleden bij mijn bezoek aan 
het Vesunna-museum, ontworpen door Jean Nouvel, in Périgueux. Het museum is 
letterlijk gebouwd over een Gallo-Romeinse site die was blootgelegd. De twee 
foto’s tonen een detail van het plafond van het gebouw, de wanden zijn grotendeels 
glaspartijen. De lijnen op het plafond zijn in drie verschillende kleuren aangebracht, 
en vallen samen met de muren van ruïnes die zich er juist onder bevinden. Elke 
kleur komt overeen met een periode waarin het oorspronkelijk Gallo-Romeinse 
gebouw zich heeft ontwikkeld. Die gekleurde lijnen en vlakken trachten op een-
zelfde manier zoals Sol LeWitt en Jan Vercruysse een door de tijd geëvolueerde 
situatie weer te gegeven.
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Een foto van een maquette van de oudste botanische tuin verbonden aan een 
univeriteit in West-Europa, gelegen in Padua. Ik heb die vorig jaar bezocht. Het was 
bijzonder om eerst door de tuin te lopen en om tijd, geschiedenis en verval te zien 
en aan te voelen, en om na het bezoek een overzicht te krijgen van de tuin aan de 
hand van die houten maquette. Om je dan bewust te worden van de geometrie, 
alsof die maquette een geabstraheerd beeld is van de tuin.
Ik zou er toch een tweede beeld willen aan toevoegen. Een zicht van in die tuin. Dat 
geeft een idee van de overwoekering en van het gevoel van tijd en langzaam verval 
dat er aanwezig is.
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Ik wil eigenlijk graag teruggrijpen naar Sylvette en niet zozeer antwoorden op je 
vorige twee beelden. Vorig weekend bezocht ik de Brancusi-tentoonstelling in 
BOZAR, en op het einde van het parcours was een film te zien waarin de Endless 
Column (of de ‘Eindeloze Kolom’) centraal staat. Zowel het maken van een schaal-
model, de plaatsing ervan, als het werk zelf komt in beeld. 
In het deel van de film waar ze de constructie en plaatsing van dit werk in beeld 
brengen, bracht dit mij terug naar ons gesprek in Rotterdam bij het filmen van 
Sylvette. We hadden het toen over hoe de bekisting in elkaar gezet zou zijn.
In het laatste deel filmt men het monument telkens op een ander moment van de 
dag, of met ander daglicht. Op een identieke manier varieert het oppervlak van de 
betonnen sculptuur Sylvette van licht- naar donkergrijs.
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Ik heb een specifiek aspect uit je laatste beeldenreeks gehaald. De constructie 
rondom de kolom zonder einde viel me op. De kolom in aanbouw en de constructie 
rondom de kolom leek wel als een geheel. Dat deed me denken aan werk van Didier 
Vermeiren met afgietsels van sokkels. Vermeiren is zelf trouwens een grote fan van 
Brancusi. De werken waar de mal als een sculpturale entiteit op de sokkel ligt. Dus 
een situatie waar een vorm en de constructie-elementen om die vorm te realiseren 
samenkomen als een sculpturaal geheel.
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Dit is misschien een atypisch beeld (geen directe artistieke of architecturale 
referentie alvast) in de reeks die we tot nu toe naar elkaar hebben gestuurd, maar ik 
kies meestal intuïtief mijn beelden. Deze situatie kwam ik twee jaar geleden toeval-
lig tegen in Berlijn, op mijn wandeling daar door de stad. Het is niet zo eenvoudig 
om dit beeld te verantwoorden als repliek op het werk van Didier Vermeiren. Maar 
zoals jij beschreef hoe constructie en vorm samen één geheel vormen… dan lijkt dit 
beeld me wel relevant.



d_21nov19_Eindeloze kronkel_Max Bill



d_21nov19_Eindeloze kronkel_Max Bill

Logischerwijze kwam ik op dit werk. De fantastische eindeloze kronkel van Max Bill. 
Eén vouw, super glad en daardoor vol van lichtspel, en op de koop toe ‘eindeloos’. 
Modernisme ten top. Ik zie graag die lichte uitholling in de sokkel  om het object te 
stabiliseren, en de kleine overkraging om de dynamiek er toch in te laten.
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Onlangs ging ik nog door mijn beeldarchief en vond ik dit beeld van een werk van 
Richard Deacon. Ik maakte de foto op een tentoonstelling in Praag, waar het werk 
in dezelfde zomer te zien was als  zijn tentoonstelling in het Middelheim. Een zeer 
mooie tentoonstelling, die in Praag, zeker in het licht van de bescheiden ruimte en 
de opdeling. Dit was een van de grotere werken daar.
Ik stuur nog een tweede beeld mee, van een getorste zuil in baksteen, die ik op één 
van mijn fietstochten tegenkwam tijdens mijn eerste residentie in het Frans 
Masereelcentrum in Kasterlee.
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Een aantal jaar geleden zag ik de maquette voor een kunstintegratie van Olafur 
Eliasson in het museum van hedendaagse kunst in Aarhus, Denemarken. Ondertus-
sen is het werk uitgevoerd. Die cirkelvorm en die glimmende bol vond ik op dat 
moment mind blowing. Dat zoiets complex uitgevoerd wordt, op zulke schaal. 
Daarnaast ook een foto van a ladderende verf in de Neues Galerie in Berlijn. Naast 
het gladde en licht reflecterende van de Eliasson-integratie, bevatten die a lade-
rende muren in de Neues Galerie zoveel collectief geheugen. Dat contrast vind ik 
fascinerend. Dit als antwoord, ook op die foto met de verweerde posters rondom 
een verlichtingspaal.
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Je weet dat Dan Graham mij heel erg inspireert… Dit werk, Body Press, dateert van 
1970-’72, ik denk wel dat je het kent. Het fascineert me heel erg, en zeker als een 
vervolg op jouw vorige beelden. De cirkel van Olafur is de directe aanleiding.
De beweging van de camera – die maakt volgens mij een soort van ‘acht-beweging’, 
dat zie je aan de pijlen op het tweede beeld – in combinatie met die van de naakte 
performers en dat in een cirkelvormige spiegelende ruimte moet geresulteerd 
hebben in een videowerk dat heel bevreemdend was.
Tegelijkertijd doet dit werk me erg denken aan dat van Didier Vermeiren, waarbij 
binnen- en buitenkant één entiteit vormen. Ook hier voel je hoe de cirkelbeweging 
zowel naar buiten als naar binnen toe gelezen kan worden.
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Ik kan niet anders dan Dan Graham iets klassieks toe te kennen. De symmetrie in 
zijn paviljoenen en de verhoudingen. Het heeft iets baroks, maar ook altijd een 
gevoel dat je met een tempelachtig gebouw te maken hebt. Vandaar mijn keuze 
voor het Pantheon in Rome. Absolute ruimtelijkheid, en gericht op (goddelijke) 
ervaring. Het is daarbij ook rond, cilindervormig. Men kan zich in die ruimte niet 
wegstoppen; alles is vloeiend, beweging en licht, een beetje zoals in die
Graham-performance.
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In 2017 was ik aan het werk in het Frans Masereelcentrum waar ik het boek correctly 
placing a circle in a rectangle samenstelde. Toen heb ik het werk van Group Ludic 
leren kennen, zij ontwierpen speelplaatsen die modulair samengesteld konden 
worden. Eén van hun ontwerpen is dit met allemaal bollen bij elkaar. Toen ik jouw 
beeld zag van het Pantheon waar een imaginaire bol in geplaatst zou kunnen 
worden, legde ik daar meteen de link naar.



d_27nov19_Ball_Corey McCorkle



d_27nov19_Ball_Corey McCorkle

Knap, dat speeltuig gemaakt van aaneengeschakelde bollen. De menselijke schaal 
is daar prominent aanwezig. Vandaar mijn antwoord met de bol die in het Middel-
heim-museum ligt. Die verhoudt zich tot onze menselijke schaal. Toen Menno 
Meewis daar directeur was, zijn er wel een reeks sculpturen en paviljoenen aan-
gekocht waarbij de directe ervaring en ontmoeting met de ander mogelijk is. 
Betreedbare sculptuur als belevingsruimte, maar ook als sociale ontmoetings-
ruimte, los van iedere sokkel. Die bol van McCorkle straalt dat ook uit, vind ik.
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In 2000 was de tentoonstelling Over The Edge te zien in het straatbeeld van Gent, 
een vervolg op onder meer Chambre d’Amis. Als antwoord op McCorkle, die zo 
centraal in het Middelheimpark ligt, kies ik voor de bijdrage van Honoré toen in 
Gent. Het in de lucht zwevende balletje dat ik toen niet gevonden heb, is hier wel te 
zien in het boek Decenium, Kunst in België na Document IX (Ludion, 2003).
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Hier een foto van een werk van de Zwitserse kunstenaar Bernard Voïta. Het lijken 
wel allemaal zwevende bollen in zijn atelier. Het lijk wel een ruimtelijke raster dat 
hij construeerde, en de delicate constructie die hiervoor nodig was. Het optische, 
de schaalwerking en de diepte zijn bijzonder, maar vooral de alledaagsheid van de 
objecten, en hun abstraherende werking hebben me in dit werk altijd al aange-
trokken.



h_1dec19_Delay _81x67,5cm_Marc Nagtzaam



h_1dec19_Delay _81x67,5cm_Marc Nagtzaam

Misschien een vreemd antwoord op Voïta, maar hoe de man iets ruimtelijks tot een 
plat vlak herleidt, bracht mij bij de tekening van Marc Nagtzaam. Als je meer 
inzoomt zie je bolletjes die zoals pixels op een foto een beeld creëren, maar hier 
abstract blijven.
De afmetingen geef ik mee omdat je eigenlijk deze a eelding tot de ware grootte 
en schaal van de tekening zou moeten terugbrengen om het werk optimaal te 
kunnen vatten.
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Een werk van de Amerikaanse kunstenaar Tom Friedman, wiens werk ik een aantal 
jaar geleden wel volgde, alhoewel er maar weinig werk van hem te zien is geweest 
in België. Hij maakt voornamelijk werk aan de hand van alledaagse objecten, waar 
hij sterk doorgedreven gestes, of handelingen op doet. In het werk op de foto ont-
staat een motief door een pen op een blad te plaatsen en de inkt door het papier te 
laten opzuigen. Het is zeer gecontroleerd en er is een gevoel van oppervlakte-
textuur, zoals in Nagtzaam zijn tekening met kleine cirkels. Alleen heb je hier een 
doorgedreven procedé, dat zijn oorsprong lijkt te vinden in een kinderlijke ver-
wondering.
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Ik zag in 2011 een overzicht van Gabriel Orozco in Tate Modern in Londen. Je vorige 
antwoord deed me meteen aan deze kunstenaar denken, maar eerder vanuit een 
ander werk (Prototypes, de meer bekendere cirkelwerken van Orozco). Maar in de 
catalogus stootte ik nu op dit werk: Frozen Portable Puddle. In Rotterdam hadden 
we het ook over Kris Decron, die curator was van de groepstentoonstelling in Witte 
de With, waar dit werk van Orozco deel van uitmaakte.
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Zoals Orozco maakt Michel François werken uitgaande van een poëtisch aanvoelen 
van dingen, gebeurtenissen in zijn omgeving en van zijn ervaringen van reizen. 
Vanuit die gevoeligheid ontstaan sculpturale gestes. In de uitkomst van die gestes 
heb je processen die plaatsvinden zoals bijvoorbeeld het uitdrogen, krimpen en 
verharden van die klei. En je ziet er ook sporen van die gestes.
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Ik hou me misschien weer niet zo strak aan de regels van de dialoog… Het werk van 
François deed me denken aan de hand, en meer de ‘geste' van de hand, op die 
manier kom ik tot twee beelden uit mijn eigen beeldarchief. 
Het ene is een keramisch beeldje – hoogstwaarschijnlijk eerder een toeristisch 
hebbeding – dat ik in de kringwinkel tegenkwam en waar ik een foto van maakte. 
Pas een paar dagen later realiseerde ik wat de kracht van dit beeld betekende voor 
mij. Dus terug naar de kringwinkel, maar het was al verkocht. Het enige wat over-
blijft is de foto dus. Het lijkt me zo simpel, maar ook krachtig tegelijkertijd als 
‘verbeeldingsrijke geste’, een enorme en kolossale architectuur in de handpalm.
Meteen kies ik een tweede beeld, met een emotionele connotatie. De hand die je 
op de foto ziet is deze van Lucas Devriendt. De foto is genomen tijdens onze laatste 
ontmoeting – een paar maanden voor zijn overlijden – tijdens de jury van zijn mas-
terstudenten. Er stond een valse wand op wieltjes in de ruimte waar enkele studen-
ten hun werk hadden opgesteld, en ik vond dit concept van een verplaatsbare wand 
die je via deze ‘handgreep’ aan de zijkant kon verplaatsen wel boeiend. Daarom 
vroeg ik Lucas om even met zijn hand de geste te verbeelden voor de foto.
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Hier een beeld uit de recent uitgegeven overzichtscatalogus van Espace 251 Nord in 
Luik. Een pagina met twee werken van Ann-Veronica Janssens. Mooi hoe de handen 
blinkende objecten tonen en ook doorgeven, en vervolgens hoe die grote spiegels 
dan een architecturaal beeld in zich opnemen. Associaties van menselijke schaal en 
een spel met lichtheid van architectuur.
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Zo kom ik terug uit bij Olafur Eliasson. In 2016 zag ik zijn tentoonstelling in 
Versailles, waarvan de foto hierbij getuigt. De onderste foto uit de publicatie van 
Ann-Veronica Janssens, toont hoe de spiegels die op de grond liggen de 
architectuur opnemen. Zo werkt op een gelijkaardige manier de dubbele spiegel 
van Olafur Eliasson in een van de ruimtes in Versailles.
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Het Duits paviljoen (beter gekend als het Barcelona-paviljoen), met zijn typische 
spiegelende kolommen, glasmuren en waterpartijen. Reflecties en de ruimtelijkheid 
van het gebouw (met z’n ommuring) gaan mekaar aanvullen tot een oaseachtig 
gevoel. Op de één of andere manier heeft dit iets met Olafur Eliasson zijn draaiende 
spiegelwerk te maken, maar ik kan er mijn vinger niet op leggen. Zeer strakke 
zwart-wit foto’s van het originele gebouw trouwens.
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Het was niet evident om een antwoord op Mies van der Rohe te formuleren. Vele 
opties lagen open, maar ik heb toch op basis van het concept van de reflecties en 
de ruimtelijkheid een nieuw antwoord.
Hier zie je een werk van Buren die ik uit een overzichtsboek heb gehaald. Het zou 
een in-situ werk zijn dat hij gemaakt heeft in 1991 in capccMusée in Bordeaux. De 
reflectie in het water van de architectuur, de bogen, de lijnen... zijn gelijkaardig in 
concept aan wat in het paviljoen in Barcelona te zien is, met water als spiegelend 
vlak.
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Als antwoord op je Buren-beeld met de reflecties en strepen, hier een nogal bekend 
beeld van een installatie van Donald Judd in zijn Chinati Foundation in Marfa, Texas. 
Dit is als dusdanig ook een site-specific installatie, alhoewel het een verplaatsbaar 
werk is. Anders dan het theatrale van de Buren-interventie met die vervormende 
lijnen en architectuur, heb je hier een opstelling waar de architectuur, de ruimtelijk-
heid en het licht de abstractie in die objecten kracht gaat bijzetten.
Daar zou ik toch wel graag eens naartoe gaan.
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h_17dec19_ A good chair is a good chair_Donald Judd_Metrocubo d'infinito_Michelangelo Pistoletto 

Een foto uit het boek A good chair is a good chair, over onder andere de meubels – 
een term die misschien het werk van Judd geen eer aandoet? – van Judd. Op pagina 
28 in dit boek staat er een foto van een pergola in La Mansana in Chinati. Dit beeld 
lijkt zo sterk op het beeld dat je me stuurde, waar meubel/sculptuur en ruimtelijke 
structuur/architectuur in relatie staan met elkaar.
Maar anderzijds wilde ik graag een ander beeld kiezen waaraan ik spontaan dacht 
toen ik jouw beeld van Judd zag, de Metrocubo d'infinito van Pistoletto. Die blok of 
kubus met de reflectie.
Al kennen we dit beeld al binnen onze samenwerking, toch vond ik het zinvol om dit 
te kiezen.
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Om het open te trekken, dit beeld. Een object dat onderdeel uitmaakte van een 
grotere installatie van Dominique Gonzalez-Foerster, getoond in Skulptur Projekte 
Münster 2007. Je kent de installatie wel. Een model van een Dan Graham-paviljoen. 
Hij toonde het paviljoen in 1987 ook in Münster. De foto is genomen in een deelex-
po verbonden aan Skulptur Projekte Münster 2017  te Dulmen (dicht bij Münster). 
Mooi hoe hier tijdsaspecten en (collectief) geheugen van een project in vervat 
zitten. Daarbij ook het toe-eigenen.



h_19dec19_Dom Hans van der Laan_kapel Helmond



h_19dec19_Dom Hans van der Laan_kapel Helmond



h_19dec19_Dom Hans van der Laan_kapel Helmond

Door je vorige beeld ben ik door de catalogus gegaan van Skulptur Projekte Münster 
2017, en toen zag ik deze cover en legde ik de link naar onze vorige beelden van 
Friedman en Nagtzaam… Ik wilde je dit toch meegeven. Dit werk van Dan Graham 
uit ’87 staat ook achteraan in deze catalogus. Maar ik verwijs graag naar de bijdrage 
van Thomas Schütte in 2017, Nuclear Temple, moet je even opzoeken… Eenzelfde 
achthoekige sculptuur, als een maquette van architectuur lijkt het wel. 
Toch kies ik niet voor dit beeld, maar voor een kapel van Dom Hans van der Laan in 
Helmond, met een bijna identieke structuur als het paviljoen van Dan Graham in 
Münster.
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Ja, die cataloog van Skulptur Projekte Münster 2017 met die puntjes op had ik ook al 
bekeken. Onze beeldendialoog en de ritmiek van het opzoeken en opsturen, maakt 
dat ik al veel in mijn boeken heb zitten snuffelen de laatste weken. Wat ook goed is 
om namen en referenties nog eens onder ogen te krijgen. Mijn nieuwe beeld is een 
vroeg werk van Per Kirkeby. Een soort van klein bouwsel dat hij metste en waar hij 
dan voor- of nadien een model van maakte van klei, om vervolgens in brons te 
gieten. De zorgzaamheid en zin voor detail die hij aan de dag legt om dat metsel-
werk te maken vind ik zo knap. Te meer, als je in Denemarken bent, zie je ook vaak 
huizen gemaakt volgens eenzelfde stapelwijze en gemetst met een gelijkaardig 
soort van ambachtelijkheid. Ik vind dat je bij Hans Dom van der Laan ook een gelijk-
aardige robuustheid ziet en dat verzorgde en goed gemaakte aspect hebt.
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Bij Per Kirkeby ben ik vooral gefascineerd door het gebruik van die baksteen als een 
deel van een modulair systeem waarmee je kan bouwen. Iets tussen architectuur en 
sculptuur, steeds opgebouwd vanuit een identieke baksteen.
Meteen moest ik denken aan een documentaire die ik onlangs zag over het leven en 
werk van grafisch vormgever Wim Crouwels. Daarin gaf hij aan dat hij als jonge man 
al op zoek ging naar daken waarop tekst of jaartallen stonden, zo samengesteld 
door gebruik te maken van twee kleuren dakpannen. Op eenzelfde manier zie ik die 
baksteensculptuur en die daken: ze zijn vanuit een vaste ‘eenheid’ opgebouwd, 
terwijl er toch meer mee wordt gedaan dan enkel het functionele.
Toch een ander beeld. 
Deze zomer zag ik het werk van Charlotte Posenenske in Kröller Müller, en kocht er 
een publicatie uit 1989 met beelden van haar werk in de vliegtuighangar van 
Lufthansa in Frankfurt am Main. Ik zie ergens wel een link met het werk van Per 
Kirkeby: Posenenske maakt gebruik van elementen die ook een vaste vorm, functie 
en afmetingen hebben.
De combinatie met die vliegtuigen levert trouwens zeer knappe beelden van haar 
werk op.
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Een nogal atypisch werk van Carl Andre. Hij gebruikt hier bestaande modulaire 
elementen. We kennen hem beter van minimaal werk met sterk onder controle 
gehouden verhoudingen en proporties. Hier wel een fragiele stapeling en zeer 
ruimtelijk. Het doet me wat denken aan het begin van de eindeloze kolom (zie 
video-still van Brancusi), maar dan wel met een kwikslag, omdat hij met zulk een 
stapelwijze niet al te hoog zal komen.
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We hebben dit werk van Joep van Lieshout al aangehaald, en nu lijkt het me wel een 
goed antwoord op de bakstenen van Andre. Het werk 12 stenen - 12 kratten uit 1987 
staat in Boijmans Van Beuningen in Rotterdam (terug in Rotterdam dus...), en ik 
vond deze uitleg op hun site: 
Per toeval ontdekt Joep van Lieshout dat twaalf bierkratjes van het merk Dommelsch 
precies op zes betonnen stoeptegels passen. Door deze ontdekking raakt Van Lieshout 
geïnteresseerd in gestandaardiseerde maten en modulaire systemen. Dit leidt tot een 
serie sculpturen die ook als meubels gebruikt kunnen worden, waarin proportie en 
maatverhoudingen een grote rol spelen. Door een deel van deze objecten in onbeperk-
te oplage uit te brengen ondermijnt Van Lieshout het idee van auteurschap en uniciteit.
Dus, noch de kratten noch de tegels zijn aangepast, anders dan wij dachten… 
Nietwaar?
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Nou, dat van die bierkratten en de zes betonnen stoeptegels heb je mooi opge-
zocht. Ik was er bij hoog en laag zeker van dat hij die tegels zelf gegoten had. Na 
enig denkwerk kwam ik dan uit bij het werk van Bernard Lavier. Hij heeft reeksen 
van werken gemaakt waar readymade objecten omwille van proportie en maatver-
houding worden samengebracht en gestapeld. De foto toont een werk dat ik enkele 
jaren geleden zag in Venetië in La Punto Dogana. Het is post-pop (ook zoals van 
Lieshout zijn werk) waar aspecten van design bijkomen. Bij Lavier toch ook 
vormelijkheid en kunsthistorische verwijzing naar Dali.
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Het lijkt een eigenaardige keuze, maar de voorbije zomer zat ik op het terras van 
een café in Luxemburg en daar stond deze stoel. De basis, het onderstel is een deel 
van een ton, en daar rust dan de zitting van de stoel op. Misschien wordt dit wel 
meer gedaan, maar ik het nog nooit gezien. Dit is dan wel geen kunstwerk, al zou 
het zo een sculptuur van Koenraad Dedobbeleer kunnen zijn?
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Ja, een bevreemdend object die ton-stoel. Ik dacht dat je de expo Schöner Wohnen 
bij Be-Part wel gezien hebt. Je kent hoe dan ook de catalogus. Ik stuur je een foto 
van een pagina uit die catalogus waarop onder andere een werk van een zekere 
Dieter Kiessling te zien is. Een lamp die een schaduw afwerpt, en de lichtbron is een 
gelijkaardige lamp. Die expo was toch wel belangrijk als statement omtrent hoe 
functionele objecten ook kunstwerken kunnen zijn en vice versa. Dat was toch 
ergens het begin van een trend, die echter internationaal al was begonnen. Van 
mezelf in het hoekje van de foto het werk Bedekt tapijt, een tapijtje met een beton-
tegel op, weliswaar een zelf gegoten tegel.
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Schöner Wohnen was de eerste opening in Be-Part, en ik was op de opening 
(jij waarschijnlijk ook, maar ik kende je toen jammer genoeg nog niet persoonlijk). 
Dit beeld met het werk van Dieter Kiessling heb ik opgenomen in mijn boek 
correctly placing a circle in a rectangle, waar enkel beelden met cirkels zijn in op-
genomen. Jouw werk staat dus ook in mijn boek, weliswaar ergens dicht tegen de 
plooi…
Die verdubbeling, waarbij het ene object het andere als het ware ‘ondersteunt’, zit 
vervat in een werk van me van 2012, And Another Table, een ordinaire tafelstructuur 
die hangt in de structuur van een andere tafel die gebaseerd is op een Rietveld-
ontwerp, maar gemaakt in spaanplaat.
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Koenraad Dedobbeleer met een boek dat hij maakte omtrent de verbouwingen aan 
mijn huis en de bijzondere functionele creaties die ik nu en dan maak. Ik moest aan 
het boek denken vanwege de ruimtelijkheid die er in je sculptuur met de zwevende 
tafel zit. Koenraad heeft een bepaalde  sculpturaliteit opgemerkt in de ruimtelijk-
heid en vormelijkheid van mijn verbouwingen en van mijn functionele creaties. Van 
het vreemde object op de cover weet ik echter niets af.
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Dat boek van Koenraad is mij totaal onbekend… Je hebt het me nooit getoond of 
erover verteld? Ik zou het graag eens kunnen inkijken. Op zich wel fascinerend dat 
Koenraad met beelden van jouw ruimtelijke ingrepen in je huis een boek heeft 
samengesteld.
In 2006 zag ik samen met Patrick Ronse de installatie van Schneider in het museum 
Dhondt-Dhaenens in Deurle (ik was toen zelf in residentie in Be-Part en was een 
installatie aan het bouwen die als basis het gebouw van Be-Part vatte in zijn 
totaliteit, op een schaal van 1/5). De installatie in MDD was een gedeeltelijke recon-
structie van Camp X-Ray en Camp Delta op Guantanamo Bay, op basis van foto’s en 
andere informatie over de cellen die Schneider vond op het internet. 
Natuurlijk zat er in de installatie van Schneider ook een abstracte benadering. Som-
mige ruimtes die hij nagebouwd had waren gevuld met abstractie en suggestieve 
volumes of waren niet toegankelijk, wat het idee van verboden ruimtes in onze 
hoofden oproept.
Waar Schneider start met visuele en andere informatie om zo concrete ruimtes te 
bouwen, keert Koenraad de benadering om en gebruikt hij jouw reële homemade 
creaties om er een boek mee samen te stellen.
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Ik moest spontaan denken aan het werk van William Tucker en zijn theoretische 
teksten omtrent beeldhouwkunst. Hij had wel wat invloed op de Britse beeldhouw-
kunst van de vroege jaren 80. De foto’s komen uit het boek Britse sculptuur 
1960-1988, gemaakt naar aanleiding van de gelijknamige expo in de M HKA in 1988. 
Deze expo zette mij aan om in Londen beeldhouwkunst te gaan studeren.
Toch nog even de link verduidelijken met Schneider. Mijn keuze voor de het werk 
van Tucker is ingegeven door het bijzondere suggestieve volume dat in die kamer 
geplaatst is, alsook zijn uitgezuiverde abstracte benadering. 
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Op de laatste foto uit het boek Britse sculptuur 1960-1988 die je me doorstuurde 
staan twee soortgelijke sculpturen van William Tucker. De laatste is een werk uit 
cilindervormige buizen die in elkaar vervlochten zijn. 
Een tijd geleden vond ik deze stoel, waarvan mij meteen de buisstructuur in het oog 
sprong, een structuur waarvan de horizontale delen doorheen de vier dikkere bui-
tenste buizen zitten. Het geheel is gemaakt uit kunststof, wat vreemd lijkt omdat 
dit principe van verbindingen ook gebruikt wordt bij het werken met hout (wat dan 
weer een andere verbinding is dan de Rietveld-knoop natuurlijk).



d_30dec19_Neon Templates of the Left Half of My Body Taken at Ten Inch Intervals_ Bruce Nauman



d_30dec19_Neon Templates of the Left Half of My Body Taken at Ten Inch Intervals_ Bruce Nauman

Geplooide neonbuisjes die over de helft van Bruce Nauman’ lichaam passen. Zoals 
de buizenstructuur van die stoel een autonome lezing krijgt vanwege het feit dat 
het zitvlak eruit weg is, zo ook kan het lichaam verbeeld worden in de groene neon-
buizen en wordt het een autonome sculptuur.
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Valentine Schlegel leerde ik pas onlangs kennen door het zeer mooi uitgegeven 
boek Je travaille, waarin een overzicht van haar werk opgenomen is. Een kunstena-
res die met haar werk ergens tussen het autonome en het functionele zit.
Ze is gestart als keramiste en werd op een zeker moment regelmatig gevraagd om 
interieurs in te richten en meer bepaald schouwen en haarden te ontwerpen in gips. 
Elk van deze ontwerpen heeft of lijkt een functioneel karakter te hebben als (zit)-
meubel, en veelal is de negatieve vorm van een lichaam erin aanwezig. Vandaar de 
link met Nauman.
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Dit is een zeer knap ontwerp van Sophie Nys. Het is een kanteltafel gebaseerd op 
meubilair van de Shakers. Er ontstaat een bijzondere abstractie wanneer die tafel 
opgeklapt is, omdat ook de stoel dan zijn functie krijgt. Het heeft als dusdanig niets 
met lichamelijkheid te maken, maar eerder met de dualiteit tussen het autonome 
en functionele, zoals bij die plaasteren haarden en zitbanken van Schlegel.
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Dit is een beeld uit een oude Italiaanse publicatie over Le Corbusier van Renato De 
Fusco, over de meubels die hij tot 1929 ontworpen heeft. Dit beeld van een fauteuil 
van Le Corbusier sprak mij heel erg aan, ik heb het boek enkel voor dit beeld 
gekocht. Er is later ook een sculptuur uit ontstaan…
Het is natuurlijk in tegenstelling tot het ontwerp van Sophie Nys geen kunstwerk, 
maar de a eelding staat zo in contrast met dezelfde stoelen/fauteuils die we (nu) 
kennen van Le Corbusier, strak en super ‘gedesignd’, dat ik het beeld sculpturale 
eigenschappen toeken.
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Twee foto’s met werk van Charlotte Perriand, een modernistische ontwerpster die 
onder andere mee de Chaise Longue van Le Corbusier ontwierp samen met Pierre 
Jeanneret, maar ook interieurs en objecten ontwierp met een geaccentueerde 
materialiteit. Er straalt een warm gevoel van af. In haar ontwerpen zit ook iets 
beeldhouwkunstigs. Misschien heeft zij wel die sculpturaliteit in de vroege Le 
Corbusier-ontwerpen geïntroduceerd. Toch wel interessant hoe jijzelf sculpturaliteit 
ziet in die meubels van Le Corbusier.
En verder, de surprise. Een paar jaar geleden bezocht ik de opslagruimte met 
designstoelen bij Vitra in Basel. Al dan niet toevallig staat op één van mijn foto’s 
ook de Rietveldstoel, weliswaar gezien langs achter. Hoe knap dat de (twee!) poten 
zichtbaar zijn, maar ook dat we kunnen zien hoe recht eigenlijk die rugleuning is.
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Opnieuw een stoel, als antwoord op onder meer die aluminium Rietveldstoel met 
de ronde gaten die te zien is op jouw foto van de opslagruimte van Vitra, of beter 
gezegd een werk waar een stoel onderdeel van is. Een tijd terug bezocht ik de 
Marcel Broodthaers-overzichtstentoonstelling in het M HKA, waar dit werk was in 
opgenomen. (Wel een vreemde keuze van de curatoren om dit werk in een vitrine te 
plaatsen, lijkt me...) Een klassieke stoel zit in een zwart en wit beschilderde houten 
doos met onder meer ronde gaten, met overal de MB-signatuur. Toen ik dit werk 
zag moest ik denken aan jouw werk van die ingekapselde stoelen, zoals Sexy Chair 
uit 2005, beide stoelen zijn zo onbruikbaar gemaakt.
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Alhoewel ik gisteren enkele mooie modernistische stoelen gezien en gefotogra-
feerd heb in het Rijksmuseum, houd ik me aan het idee waar ik moest aan denken 
naar aanleiding van je Marcel Broodthaers foto. Namelijk het huisje van een Ameri-
kaanse romantische schrijver, Thoreau genaamd. Hij bouwde het zelf, diep weg in 
Amerikaanse bossen, en leefde er gedurende een paar jaar helemaal afgezonderd, 
om te kunnen schrijven in totale afzondering. Romantiek ten top. Het concept voor 
het huis is gebaseerd op het idee van hoeveel ruimte een mens nodig heeft om te 
leven. Niet meer of minder dan de ruimte die rondom hem past. Een beetje zoals 
die box van Broodthaers of mijn ingeboxte stoelen. Het huisje bevat dan ook maar 
één kleine kamer (met een kleine put/kelder).
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Thoreau zijn huisje en zijn inrichting staat in verhouding tot de mens, één mens. Ik 
zie vele mogelijkheden als antwoord: de cabanon van Le Corbusier, de installaties 
van Absalon of die van Herman Maier Neustadt, … Maar toch kies ik nu voor 
Thomas Schütte, en keer ik zo terug naar Münster. In het hele oeuvre van Schütte 
zit – voor mij – altijd een referentie aan schaalbeleving, zonder dat er specifiek naar 
verwezen wordt. De beleving van zijn werk staat op een gelijkaardige manier in 
relatie tot de menselijke schaal. Hier zie je een foto van een maquette van de 
installatie Kirchensäule, waarbij hij een aansteker gebruikt om de verhouding van 
een persoon tegenover de reële schaal van het werk weer te geven.
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Als antwoord op Thomas Schütte deze schets van een (nooit uitgevoerd) architec-
turaal project van Claes Oldenburg. Anders dan de aansteker bij de Schütte-sculp-
tuur (die de menselijke schaal aanduidt) gaat Oldenburg schaal aanduiden met 
enkele krabbels die struiken voorstellen, waardoor die kleine plug een architectura-
le schaal krijgt. Van object naar architectuur. Interessant om nog eens werk te 
bekijken van Claes Oldenburg.
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Een smurfenhuis in de vorm van een grote paddenstoel, was het voorstel van 
Adrien Tirtiaux voor het Belgisch Paviljoen voor de biënnale van 2011. Of dit een 
officiële inzending was, dat dacht ik niet. Een paddenstoel als gebouw, een huis 
voor smurfen of voor kunst… 
De link met je vorig beeld lijkt me duidelijk, radicaal en absurd tegelijkertijd.



d_8jan20_Une enveloppe peut en cacher une autre_Daniel Buren



d_8jan20_Une enveloppe peut en cacher une autre_Daniel Buren

Hier mijn antwoord op het ‘Smurfenhuis’ (of het Belgische paviljoen) met Daniel 
Buren en zijn interesse in kunstinstituten. Het kunstinstituut als wereld apart, zoals 
de Giardini in Venetië als een Smurfendorp. 
Bij deze installatie van Buren vind ik het wel knap dat het museum gelezen kan 
worden als een object. Die strepenstructuur gaat op de één of andere wijze een 
kader vormen, waardoor men zich als het ware bewuster wordt van het museum 
als materiële en vormelijke entiteit.
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Komt Hermann Maier Neustadt toch nog in mijn dialoog aan bod. Dit was zijn aller-
eerste monumentale werk in België, voor het stedelijk museum van Lier. Hij liet er 
een monumentale muur bouwen voor de bestaande gevel van het museum, met 
een kleine opening als toegang tot het museum. In de eerste zaal bouwde hij een 
reconstructie van de inkomhal. Vooral de constructie voor de gevel interesseert me 
hier. Luk Lambrecht schrijft (in de publicatie n.a.v. Auf Der Bühne in Be-Part, 2005) 
hierover het volgende:
De enorme, van op straat zeer dwingende aanwezigheid van de houten gevel had iets 
weg van een schrijn en van een situatie die kon alluderen op een nieuwe toekomst voor 
het museum. Deze transitogedachte van museummuur naar voorzetgevel, gekoppeld 
aan de notie van permanente verandering, loopt als een rode draad doorheen het 
artistieke denken van Neustadt.
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Als antwoord op Hermann Maier Neustadts’ ingrijpende installatie in Lier, een beeld 
van een ingreep van Heimo Zobernig in het Oostenrijkse paviljoen op de Biënnale 
van Venetië. Een tijdelijke ingreep die zich op een andere wijze inschuift in de archi-
tectuur; niet als scenografie van wanden die gaat inspelen op ruimtelijkheid en 
identiteit van een plek, maar als een installatie die aansluit op de architectuur zelf, 
waardoor de architectuur zelf dan geabstraheerd wordt. Het valt ermee samen, 
waardoor de realiteit van het gebouw geaccentueerd wordt.



h_11jan20_Musée Départemental Antique_Arles



h_11jan20_Musée Départemental Antique_Arles

Nog een oud beeld. Bij een vorig bezoek aan dit archeologisch museum in Arles, 
een stad met onder meer een ‘Romeinse’ geschiedenis. De situatie hier fascineerde 
me door de manier waarop men de gedeeltelijke architecturale reconstructie ver-
beeldt in combinatie met een muurtekening van de originele (of mogelijke) situatie 
van de gevel van het antieke bouwwerk.
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Het is interessant om na te denken over hoe de sculptuur van Sylvette van Picasso 
gelinkt kan worden aan de architecturale schaal die aanwezig is in de laatste beel-
den van onze dialoog. Uitgaande van je laatste foto, waarin lijnen en gebouw-
fragmenten samen een architecturaliteit doen verbeelden, hier een foto van een 
installatie van Peter Downsbrough. Met lijnen en woordfragmenten onderzoekt hij 
een architecturale context. Maar hij zet daarbij ook de stap naar een sculpturale 
ruimtelijkheid. Hij snijdt de woorden in twee en op de één of andere wijze snijdt hij 
ook doorheen de ruimte. Hierdoor kunnen we als het ware gaan rondstappen door-
heen die nieuw gemaakte ‘opengesneden’ ruimtelijkheid. De lijn als grens en hou-
vast in de ruimte.
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Vanuit een heel ander concept uitgedacht dan Downsbrough kies ik voor Bart 
Lodewijks. Hij maakt vooral krijttekeningen in de publieke ruimte. Hier een beeld 
uit een boek gemaakt naar aanleiding van zijn verblijf daar tussen Santa Christina 
en Benjamin Constant in Rio de Janeiro. De context van de (publieke) ruimte en de 
architectuur bepaalt de tekening. Je kan ze onmogelijk van elkaar loskoppelen. 
Vreemd hoe die abstracte lijntekeningen door de context waarin ze zijn opgenomen 
toch een eigen narratieve betekenis krijgen.
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Uitgaande van het feit dat de sculptuur Sylvette is gemaakt volgens een ontwerp 
van Picasso, maar door de Noorse beeldhouwer Carl Nesjar is gemaakt, en om nu 
ook met de beeldendialoog te ‘landen’, wil ik het dubbele auteurschap van zulke 
creaties even onder loep nemen aan de hand van een persoonlijke ervaring. Want 
dat is toch bijzonder; een kunstenaar ontwerpt, bedenkt iets op papier met een 
schets of ontwerp en vervolgens heb je een andere kunstenaar die via een ander 
ambacht of een andere techniek dit werk gaat vertalen op een andere schaalniveau. 
Op het naamplaatje bij de sculptuur Sylvette staat Carl Nesjar als beeldhouwer. Hoe 
bijzonder. Vandaar mijn specifieke keuze voor een project dat ikzelf realiseerde in 
samenwerking met een fotograaf. Het betreft een boek dat ik maakte, als auteur, 
maar waarin de foto’s door een professioneel fotograaf/kunstenaar gemaakt zijn, 
namelijk Kristien Daem. In het boek zijn enkel foto’s te zien (waarvan twee in bij-
lage). Ikzelf zou nooit zulke foto’s kunnen maken of proberen te maken. Alleen ben 
ik diegene die de installatie bedacht heeft, gemaakt heeft en geïnstalleerd heeft. 
De fotograaf heeft met haar artistieke kijk op de zaak en haar technische bagage 
een representatie gemaakt die op zich kunstwerk is. Een samenwerking, een 
dubbel auteurschap. Nu weet ik niet hoe dat zit met de Sylvette-sculptuur.



h_15jan20_Aubette



h_15jan20_Aubette



h_15jan20_Aubette

We komen heel dicht bij het punt waar we gestart zijn, Sylvette, een samenwerking 
tussen Picasso en Nesjar, waar (zoals je ook aangeeft) niet altijd duidelijk is wie van 
de twee nu de auteur van het werk is. 
Door een samenwerking met Lucas Devriendt leerde ik Aubette kennen, een
 ‘Gesamtkunstwerk’ in Straatsburg uit de jaren 20. Drie kunstenaars, Sophie 
Taueber-Arp, Hans Arp en Theo van Doesberg als auteur, realiseerden in samenwer-
king met de architect de inrichting van een gebouw met onder andere een 
feest-annex-danszaal en café, die volledig in De Stijl-vormgeving uitgedacht was. 
Ik wil niet te uitgebreid ingaan op wie voor wat verantwoordelijk is in dit ontwerp, 
maar het is wel een realisatie waar kunst, ontwerp en architectuur samenkomen en 
het auteurschap van de drie kunstenaars ook voor een stuk problematisch was bij 
de restauratie (niet voor de kunstenaars zelf blijkbaar, want de vergoeding werd 
eerlijk door drie gedeeld). Mede door het onderzoek in functie van de restauratie is 
gebleken dat de drie kunstenaars een gezamenlijke visie hadden ontwikkeld: het 
gebouw als één ontwerp, een gemeenschappelijk auteurschap als het ware. In de 
realisatie van het ontwerp is wel gebleken dat elk van de drie een eigen ruimte kon 
invullen volgens het gemeenschappelijk ontwerp, maar vanuit het eigen oeuvre 
gedacht. 
Een boeiende situatie die we – via Syvlette van Picasso en Nesjar – kunnen door-
trekken naar onze samenwerking. De verhouding tussen Sophie Taueber-Arp, Hans 
Arp en Theo van Doesberg als drie kunstenaars, herken ik in onze relatie… 
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Om dan de cirkel op de één of andere wijze te sluiten, wil ik het met mijn laatste 
beeld hebben over nog een bijzondere kwaliteit van de sculptuur Sylvette. Zoals je 
weet is die sculptuur van plaats veranderd. De huidige plek is allesbehalve ideaal 
voor wat de ruimtelijke kwaliteit van het werk betreft. Sculptuur in de publieke 
ruimte, het kan verkeren. Ik moest dan ook denken aan het parcours van de sculp-
tuur Jan de Lichte van Roel D’haese. Een sculptuur genoemd naar het gelijknamige 
boek van Louis Paul Boon. Een beeldhouwwerk dat momenteel wat verloren voor 
het Antwerpse justitiepaleis staat. In origine was de bedoeling dat het beeld zou 
worden geplaatst op de grote markt van Aalst, waar Jan de Lichte in de 18de eeuw 
dan ook geëxecuteerd werd. Maar daar heeft het toenmalige katholieke gemeente-
bestuur een stokje voor gestoken. Vervolgens heeft het Middelheimmuseum van 
Antwerpen het beeld tegen wil en dank geschonken gekregen. Het heeft daar een 
paar decennia verstopt tussen de bomen gestaan; niemand die het wou, om dan 
sinds 2009, los van overwogen ruimtelijke en sociale context, als een gimmick in de 
publieke ruimte terecht te komen. Sylvette is iets beter af, je kan het tenminste vlot 
benaderen, aanraken.
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