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In deze scriptie probeer ik vooral grip te krijgen op hetgeen 
waar ik mee bezig ben in m’n artistieke praktijk. Om beter te 
begrijpen wat ik maak en waarin ik me situeer met m’n werk. 
Aan de hand van verschillende bronnen probeer ik te reflec-
teren op m’n eigen werk en dit terug te brengen naar wat ik 
als kunstenaar wil bereiken. Er worden doorheen de tekst 
verschillende thema’s aangehaald die belangrijk zijn in m’n 
artistieke praktijk. Deze tekst is vooral bedoeld als een werk-
tuig voor mezelf als kunstenaar om alles op een rij te zetten, 
dieper uit te werken en duidelijker te maken. Als ik het heb 
over m’n artistieke praktijk, dan heb ik het vooral over m’n 
laatste jaar. Dat neemt niet weg dat ik ook terugdenk aan m’n 
bachelor opleiding. 

De verschillende thema’s zijn : sculptuur, de ruimte waarin het 
sculptuur bevindt, vergelijking tussen de termen sculptuur en 
beeldhouwwerk, hoe het ideale sculptuur er voor mij uitziet, 
symbolische iconoclasme, de relatie tussen beeld en taal, ma-
terialiteit, tactiliteit en vormeloosheid.
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Sculptuur

1

Een sculptuur wat is dat juist ? Wat betekende het vroeger en 
wat betekent het nu ? Is het nog steeds relevant om sculptu-
ren te maken, of  beter nog wordt het nog gedaan ? Als je aan 
het woord sculptuur denkt, dan denk je aan een representatie 
van iets dat herdacht wordt of herdacht moet worden. 1 Is 
een sculptuur dan met andere woorden een monument ? Er 
wordt gezegd dat de beeldhouwkunst een vereenvoudigde 
beeldvorm van herinnering en bevestiging is. Het vertelt niet 
iets, maar het herinnert of herdenkt iets. Het is een herin-
neringsvorm zoals je dat ook kan zeggen van fotografie. 2 
Rosalind Krauss beschouwt het sculptuur als een kunstobject 
in de traditie van een monument. 3 Wordt er dan altijd ver-
wacht dat een sculptuur een monument is, of in zekere zin 
zich in die traditie bevindt ? Kan je dit dan beschouwen als de 
essentie van een sculptuur of sterker nog van de beeldhouw-
kunst ? 

De essentie kan onder andere gevonden worden aan de hand  
van de relatie praktijk -  ruimte. 4 Zo kan je de beeldhouw-
kunst ook zien als een vormelijke beschrijving van kunst die 
gebonden is aan een ruimte. 5 Het sculptuur bevind zich hoe 
dan ook in dezelfde ruimte als de toeschouwer.6 Dit is niet 
voor andere kunstvormen het geval. Denk maar aan een schil-
derij, die creëren juist een andere ruimte. Ze stellen een door-
gang of venster voor naar die andere wereld. 
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Je zou kunnen zeggen dat de essentie van de beeldhouwkunst 
juist het graven is naar de essentie. 7        Dit omdat het complexe 
ook het sculptuur ontgaat. Vandaar dat de beeldhouwer de 
meest gebalde en geconcentreerde formulering moet vinden. 

Beeldhouwkunst is ook de minst narratieve van alle kunstvor-
men.8 Nu ja dat kan dag van vandaag ook in twijfel getrokken 
worden. Er zijn periodes geweest in de geschiedenis dat het 
non-narratieve juist de bedoeling was van het sculptuur. Zoals  
in de Minimal Art (1960), die z’n vormen zo simpel mogelijk 
wou houden omdat het ging over het materiaal, de verhouding 
kunstenaar/kunstwerk en hoe de werken zich onderling ver-
houden. Hierin wordt de visie verdedigd waarin een kunstwerk 
waargenomen wordt als een fysieke en materiële aanwezig-
heid. Het verwijst naar zichzelf en de concrete relaties die het 
met de ruimte en de toeschouwer aangaat. Door de ongewone 
materialen worden er tactiele ervaringen opgeroepen die asso-
ciaties en beelden met zich mee brengt om zo een expressie-
ve inhoud te geven aan het kunstwerk. 9 Verder dan dat was er 
niet echt een emotionele verhaal aan verbonden.  

Een kanttekening - Voor mij kan een beeld niet 
ontstaan  zonder een zeker vorm van emotie. 
Men kan zich niet bezig houden vind ik persoon-
lijk met het creëren van een beeld zonder emotie. 
Al is het maar het statement van een te maken 
zonder eigen vorm van emotie, is ook gemaakt 
met een emotie namelijk onverschilligheid. Einde 
kanttekening

In de gehele kunstgeschiedenis heb je verschillende kunst-
stromingen. Eén daarvan die ik hierboven al kort heb aange-
haald is de Minimal Art. De Minimal Art stelt de tradities van 
de beeldhouwkunst in vraag. Hoewel ze nog steeds op dezelf-
de traditionele manier werken met traditionele materialen en 
technieken, is hun manier van opstellen en hoe het getoond 
wordt niet meer gelijk. De manier hoe hun werken opgesteld 
zijn, strookt niet langer met de aard van de werken. Waardoor 
de bedoeling van die respectievelijke werken veranderd. 10 Het 
object werd namelijk niet langer louter op zichzelf getoond,
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maar er werd meer nagedacht over de relatie met de ruim-
te en hoe het perceptieveld van de kijker daar een hoofdrol 
in kan spelen. Zo gaat de hedendaagse beeldhouwer steeds 
meer andere middelen zoals fotografie, video, enzoverder in-
zetten in zijn werk. Wat dus resulteert in geheel nieuwe vor-
men van beeldhouwkunst.11 Het kan niet meer louter gevat 
worden in de termen van compositie, constructie, materi-
aal,… 12

De minimal kunstenaars zetten zich af tegen de traditionele 
beeldhouwkunst in de zin dat ze zich afzetten van wat ver-
wacht wordt, namelijk dat de kunstenaar herinneringen op-
roept en de gedachten van de toeschouwer begeleidt naar 
iets wat verder ligt dan het beeld zelf. 13 Ze ontdoen hun ob-
jecten, werken, van alle mogelijke herinneringen aan de 
kunstenaar, en dus ook de maker, om ze vervolgens  in een 
afgebakende ruimte te plaatsen. Hierdoor desintegreren de 
objecten als het ware en wordt de toeschouwer teruggewor-
pen op zichzelf, specifieker op zijn eigen lichamelijkheid. 14  Dit 
gebeurt ook bij Eva Hesse haar werken, maar dan eerder door 
de tactiele verbeelding. Ze neemt de formele kenmerken of 
middelen over van de minimal kunstenaars, maar geeft ze een 
organisch bijklank waardoor ze zich de werken toe-eigent. 15 

 “It’s only the abstract qualities that I’m really wor-
king with,…the material, the form it’s going to take, 
the size, the scale, the positioning or where it comes 
from in my room. … For me it’s a total image that has 
to do with me and my life. It can’t be divorced as an 
idea or composition or form…” (Van Isacker, Philip, De 
Sculptura : Figuratief/non-figuratief, 2016, p.270.)

De kijker of vooral de aanwezigheid van een toeschouwer 
speelt een belangrijke rol in de Minimal Art. Het is namelijk 
de ontstaansreden van het werk. Wanneer een werk geplaatst 
wordt in een bepaalde ruimte, ontstaat er een spanningsveld 
tussen het object en die ruimte. De vorm ‘kubus’ wordt vaak 
naar terug gegrepen in de Minimal Art, daar dat er niet meer 
over te zeggen is dan wat het is en dat is een kubus. Om de 
rol van de kunstenaar zoveel mogelijk weg te werken, reiken 
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ze zoveel mogelijke industriële productiewijzen of readymades 
aan. 

De kunstwerken worden pas echt afgewerkte werken wanneer 
ze zich in hun ruimte voordoen in hun concrete en wisselen-
de verschijningsvorm. Door de vereenvoudigde objecten naast 
elkaar te plaatsen, willen de minimal kunstenaars verder gaan 
dan de letterlijke formele beschrijving.16 Een suggestie van een 
ruimte is hierbij onvoldoende, de ruimte moet reëel aanwezig 
en ervaarbaar zijn. Anders wordt het object gedegradeerd tot 
betekenisloze materie. 17 

Hoewel ze proberen, kan een sculptuur natuurlijk niet ont-
snappen aan zijn materiële aspecten. Zoals klei een amorfe 
masse is en blijft. 18 Zo is het niet de werkelijkheid die afge-
beeld wordt, maar zelf gemaakt wordt in de beeldhouwkunst. 
Dit door het creëren van het object en het samen te brengen 
met verschillende objecten in een ruimte. Een onderwerp dat 
steeds terugkeert in de beeldhouwkunst, althans vroeger toch, 
is de mens en het menselijk lichaam. 19 Misschien is het nog 
steeds een primair onderwerp in de beeldhouwkunst, maar 
dan niet zo letterlijk uitgevoerd.

 

Zo is de beeldhouwkunst ook te menselijk om anoniem te zijn. 
Het menselijk lichaam laat zoveel verschillende voorstellingen 
toe dat het de complexiteit van de mens aantoont. 20 

Nu is het ook zo dat de beeldhouwer altijd geconfronteerd 
wordt met de reële ruimte. Indien er geen confrontatie op-
treedt, is en zal het een vormeloze massa blijven die het zon-
der plaats moet stellen. 21 Het kan ook niet anders want een 
sculptuur heeft nooit bestaan als een geïsoleerd object. Elk 
sculptuur dan ook is bedoeld om ergens opgesteld te worden. 
De specifieke ‘waar’ hangt van de beeldhouwer zijn intenties 
af. Wil hij een reële impact hebben op de omgeving of moet 

Een kanttekening – De menselijke fi-
guur wordt nu misschien minder letter-
lijk afgebeeld, maar blijft in zekere zin nog 
altijd het hoofdonderwerp. Deels omdat 
dit ook is wat iedereen kent en zich mee 
kan identificeren. – Einde kanttekening
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 het een rol naar buiten toe spelen ? 

Beeldhouwkunst neemt alle aandacht op en beïnvloedt z’n 
omgeving. Zo is het blijkbaar dat sculpturen vandaag de dag 
steeds meer een kader nodig hebben om in te fungeren.  De 
verpakking is belangrijker dan het oriëntatiepunt. Voorbeeld 
hiervan zijn installaties ze vullen de ruimte maar benadrukken 
hierdoor ook het feit dat ze in een ruimte zitten.  Zo zou je ook 
kunnen zeggen dat dit niet het geval is bij kunstwerken in situ, 
terwijl deze ook werken in functie van een kader. 22 

De relatie sculptuur-ruimte is ook afhankelijk van de verschil-
lende beschavingen, culturen en tijdsframe waarin het zich 
voordoet. 23 Wanneer men in de 16de eeuw autonome kunst-
werken ging maken, met als eerste Michelangelo, kreeg het 
kunstwerk geen vanzelfsprekende plaats meer daar dat het 
niet in opdracht van of voor iemand gemaakt was. Zo be-
gon het kunstwerk zijn aanspraak op een plaats te verliezen. 
Op dat moment  werd er een nieuwe instelling op poten ge-
zet, namelijk het museum. Het museum representeerde een 
plaats die vrij is van alles wat niet met kunst gerelateerd was. 
Het bood een bescherming voor de gevaren van de buitenwe-
reld aan. Tegelijkertijd bracht het ook een vernauwing van het 
publiek met zich mee. Alsook een respectievelijk systeem van 
codes en conventies. Toen het nieuwe van het museum begon 
te slijten en het steeds meer verstikkend begon te werken, 
werden steeds meer kunstenaars aangetrokken tot de con-
frontatie met de echte wereld. 24 

Deze switch zal echter moeizaam verlopen omdat de kunst 
geen gemeenschappelijk algemene taal meer spreekt. Meer 
nog de publieke ruimte is problematisch geworden aangezien 
het vol met conflicten zit. 25 Enkele kunstenaars zijn zich be-
wust van het museale systeem van codes en conventies en de 
spanning hierrond. Hierdoor ontstaan er termen zoals site en 
non-site. Non-site slaat op de kunstinstellingen waaronder het 
museum. Site slaat dan weer op de open ruimte zonder codes 
en conventies.26 In de non-site gelden andere regels dan in de 
buitenwereld. Het is een plaats die zich onttrekt aan de
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 normale tijdsbeleving. 27

Naast het aspect ruimte is een sculptuur niet gebonden aan 
een bepaalde tijdsverloop. Het staat er buiten en dus ook 
staat het naast de perceptie van de tijdsverloop. Er is wel 
degelijk een relatie met de tijd, maar deze is anders dan bij 
bijvoorbeeld een dansvoorstelling. Er vind namelijk eerst een 
lichamelijke confrontatie plaats in een concrete ruimte. Het 
gaat echter niet enkel om deze onmiddellijke waarneming, 
het zet zich verder buiten dat tijdskader. Er blijft uiteindelijk 
iets van steken in de geest, die meegenomen wordt en waar-
op de toeschouwer kan terug komen. 28  Deze tijdloosheid en 
openheid leent het sculptuur ertoe verschillende belevingen 
en interpretaties te hebben. Is dit nog mogelijk als er een af-
gebakend kader opgedrongen wordt aan de toeschouwer ? 
Vroeg of laat wordt elk kunstwerk in een dialoog geplaatst 
met de respectievelijke omstandigheden waarin het getoond 
wordt. Dit legt begrenzingen op. 

Net zoals we moeten aanvaarden dat een sculptuur niet tijds-
gebonden is, moet we het statisch-zijn ervan aanvaarden. De 
vraag of we niet moeten afstappen van de toenemende op-
mars om de context, waarbinnen een kunstwerk getoond 
wordt, vast te leggen. Om zo eigenlijk voorbij de essentie van 
het werk te gaan. Want het creëren van een context, brengt 
motieven en het conceptuele met zich mee, die het kijken 
terugdringt. Waarom wordt (of kan) een beeld niet getoond 
(worden) als een immobiel en verhaal loos object.  29  

Een kanttekening - Veel mensen zouden hier 
moeite mee hebben. Ik ondervind dit namelijk 
als ik tegen externen over m’n werk van dit jaar 
bezig ben. Met externen bedoel ik mensen die 
niet met kunst bezig zijn, meer specifiek die juist 
verwachten dat er een verklaring en een con-
creet concept achter elk kunstwerk zit. Terwijl 
dit onmogelijk is, vind ik. Nu ja op zich als ik 
nadenk over de verschillende kunststromingen 
heeft elke stroming min of meer een verklaring 
en/
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De traagheid van het medium, wat ook bij het gegeven ‘tijd’ 
kan gerekend worden, zorgt ervoor dat er inhoudelijk weinig 
wordt uitgeweid. Wat ervoor zorgt dat het beeld als een resu-
mé van de werkelijkheid overblijft. 30 Een sculptuur is ook niet 
tijdsgebonden omdat het  meer of andere mogelijkheden met 
zich meebrengt dan een actie of podiumgebeuren. Die moet 
op het moment zelf beleeft worden. 31 Wat dus eigenlijk ook 
wil zeggen dat een sculptuur nooit dezelfde en directe con-
centratie van de toeschouwer kan ontvangen en toe eigenen 
als bij een actie of podiumgebeuren. 32 

Wanneer een sculptuur betekenis verkrijgt door z’n materi-
aliteit, ontstaat er een vrije en open betekenis. 33 Doorheen 
de jaren werden daarom ook vaak met nieuwe materialen 
geëxperimenteerd in de beeldhouwkunst zoals kunststoffen. 
Hierdoor begon de notie van duurzaamheid in de beeldhouw-
kunst te wankelen.34 Is het een vereiste dat een kunstwerk 
duurzaamheid moet ambiëren ? Is het nodig dat de materie 
beladen wordt met een symbolische betekenis ? 35 Dat brengt 
me weer terug bij de minimal kunstenaars die hun materialen 
zo gekozen hebben dat het juist bijdraagt aan hun doel, na-
melijk hoe hun houding is tegenover het object in de beeld-
houwkunst.36  Waardoor er ook nieuwe houdingen ontstaan 
tegenover de techniek en het technisch kunnen in de Minimal 
Art.  Ze besteden aandacht aan de koude en de formele ei-
genschappen van het object dan aan het memorabele.37 Ze 
willen voorbij de ambachtelijkheid streven. 38 

Er zijn echter wel kunstenaars die een geheel eigen techniek 
en ambacht, manier van werken, hebben ontwikkeld. Een 
voorbeeld hiervan is Wolfgang Laib. Hij werkt namelijk met 
natuurlijke materialen, materialen waarbij een grote concen-
tratie een vereiste is. De materialen kennen ook tijdelijk be-
staan, dit werkt Laib in de hand. 39

of concept. Al is het maar de verklaring dat het 
geen verklaring heeft. Wat het op zijn beurt wel 
een verklaring maakt over het werk in kwestie. 
– Einde kanttekening
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Hier komt terug het gegeven vergankelijkheid naar boven. 
Moet een sculptuur nog voor de eeuwigheid bestaan, of 
draagt het vergankelijke meer bij aan een sculptuur ? Vroeger 
was het een vereiste dat het zo gemaakt werd dat het lang 
mee zou gaan. Terwijl nu eerder, heb ik het gevoel, de vergan-
kelijkheid van de materialen omarmt wordt.

Een kanttekening -  Vergankelijkheid is iets 
waar ik nog niet zozeer heb bij stilgestaan in 
m’n werk. Is dit ook nodig voor mijn werk ? Is 
vergankelijkheid iets waar ik me als kunstenaar 
mee bezig houdt? Eerder in de tegengestelde 
zin, m’n werken moeten voor mij blijven be-
staan. Het gaat me ook niet zozeer over de tijds-
dimensie in m’n werk, eerder over het formele 
en het tactiele. – Einde kanttekening

Een andere vraag dat gesteld kan worden is of het sculp-
tuur perfect of volledig afgewerkt moet zijn. Denk maar 
aan de ‘non-finito’ techniek.40 Wat bij verschillende kunste-
naars in hun werk ingezet wordt, zoals bij enkele werken van 
Michelangelo. Hij laat bij enkele werken het oorspronkelijke 
volume van het marmer zichtbaar. 41 De blok-vorm werkt hij 
met andere woorden niet weg. Hij plaatst zijn figuur binnen-
in de limieten van de oorspronkelijke vorm.  Wat dus eigenlijk 
duidt op het zichtbaar laten van het werkproces. Door dit zo 
te doen komen er elementen bloot te liggen die voordelig zijn 
voor de betekenis van het beeld. Dit kan ook bijdragen aan de 
dualiteit lichaam-ruimte en het dus sterker of zwakker maken. 
Want indien het hieraan afbreuk doet dan wordt de betekenis 
van de beelden ook  zwakker en dus veel minder dwingend 
aanwezig.42 Door de middelen van het medium als beeldhou-
wer in te zetten, kan hij het verhaal van onvolkomenheid (in 
het geval van de ‘non-finito’ techniek) in de mens beter naar 
voren laten komen.43 De beeldhouwer gebruikt dan een tech-
niek die ingaat tegen de gangbare methode, waardoor hij de 
toeschouwer confronteert met een gevoel van o.a. beklem-
ming en isolement. 44

Zo laat Rodin ook de sporen van het werkproces zichtbaar dit 
door verschillende fragmenten samen te combineren. De 
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handelingen in de klei blijven zichtbaar in het huidoppervlak 
van Rodins werk. Hij vond dit dan ook zeer belangrijk, aange-
zien het bijdraagt tot de sculpturale autonomie van het beeld. 
De handelingen in de klei zullen wel slechts als afgietsels in 
gips of brons te zien zijn. Het is belangrijk om hierbij te bena-
drukken dat het toelaten van die sporen zeker niet onbewust 
is, maar juist aangewend worden als een middel.  Een middel 
om  van het beeld een autonoom object te maken, het gaat 
juist over het maken en dit wordt hierdoor benadrukt. 

De onaffe sporen worden als het ware verheft tot een per-
formatief middel die van het beeld een object maakt dat ver-
weven is met zijn persoonlijkheid, op zich staat en een eigen 
leven zal leiden. Het beeld krijgt de hoofdrol en bijgevolg 
wordt de kracht van de maker secundair. 45

“Rodin verscheen en veranderde alles. Dankzij 
hem werd de mens opnieuw maatstaf en model 
voor het beeld. Dankzij hem werd de beeldhouw-
kunst opnieuw menselijk..” (Van Isacker, Philip, 
De Sculptura : Het gecomprimeerde object, 2016, 
pp.106-108.)

Nog een kunstenaar die ‘non-finito’ inzet in zijn werk is Mark 
Manders, ik denk hier aan ‘Het afwezige museum’ in het 
Wiels. (Afbeelding 1) Waar hij z’n werk in het bouwvallige 
buurtgebouw ‘Metropool’ plaatste. In zijn installatie plaatst 
hij drie beelden, allemaal zijn het onafgewerkte fragmenten 
van een gezicht. De onbewerkte klei draagt bij tot het gevoel 
van de kneedbare expressie. Twee van de drie beelden zijn 
van monumentale grootte. Hoe hij ze geplaatst heeft draagt 
bij aan de suggestie van een atelier, ook juist omdat hij ze niet 
in een ‘white cube’ heeft geplaatst. De gezichten zelf heb-
ben iets herkenbaar menselijks zonder dat ze enige vorm van 
individualiteit bevatten. De focus ligt dan ook eerder op au-
thentieke emotie, materialiteit en tactiliteit dan op expressie. 
De abstractie en het enigmatische die de bovenhand hebben 
in het beeld zorgen voor ruimte tot interpretatie bij de toe-
schouwer. 46 
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Een andere techniek wat je bij ‘non-finito’ kan plaatsen is de 
‘taille direct’. Wat dus het onmiddellijk creëren zonder voor-
af te ontwerpen of te schetsen inhoudt. Dit is een techniek 
of een manier van werken die ik altijd in m’n werken hanteer, 
althans de laatste twee jaar toch.  Met in m’n gedachten de 
opvatting dat de hand de materie volgt en zo het lichamelij-
ke tot uitdrukking brengen in je werk.  Zoals het geval was bij 
Brancusi tijdens zijn zoektocht naar de essentie van het men-
selijke lichaam, probeer ik respect te tonen voor de natuurlij-
ke materialen en technieken.47

Brancusi heeft namelijk een lange weg afgelegd in zijn werk 
waarin hij telkens verder en verder komt te staan van het fi-
guratieve gezicht. (Afbeelding 2, 3, 4 en 5) Zo wordt het hoofd 
uiteindelijk herleid tot een pure geometrische vorm waarbij 
enkele minimale aanduidingen van het aangezicht worden 
behouden.48

Een andere kunststroming die ik hier nog in zou willen betrek-
ken is het Futurisme. De futuristen vonden dat er ook plaats 
gemaakt moest worden voor jongere en innovatievere kunst-
werken, en tevens respectievelijk ook nieuwe materialen (cfr. 
metalen). 49 Boccioni is hier een voorbeeld van. Hij probeert 
de figuur en de omgeving tot één te brengen, waardoor er  
hybride figuren ontstaan die een dynamische kracht uitstra-
len. Hierop wordt op verder geëxperimenteerd. Dit door gol-
vende en organische bewegingen in de figuur te steken en 
de kubistische elementen achter zich te laten. Deze nieuwe 
bewegingen verwijzen nog lichtjes naar de verschillende li-
chaamsdelen. In de ‘Spiral expansion of speeding muscles’  
worden deze bewegingen veel natuurlijker omdat ze zaken 
zoals haar, handen en torso herkenbaar laten. (Afbeelding 
6) Terwijl later in ‘Speeding muscles’, het lijkt alsof Boccioni 
lichaamsvreemde elementen toelaat en zo naar niet-figura-
tieve voorstelling begint te neigen. (Afbeelding 7) Er worden 
namelijk hoekige elementen toegevoegd die bijdragen aan 
de versnelling en de richting van de beweging, waardoor het 
complexer wordt dan het voorafgaande werk (cfr. ‘spiral ex-
pansion’).50 Boccioni’s zoektocht naar beweging staat echter 
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Sculptuur - Ruimte            
White cube - Verweerde ruimte

13

Wat ik vooral met m’n werk wil bereiken is dat het niet on-
dergebracht wordt als iets simplistisch. De toeschouwer echt 
stil laten staan en laten aanvoelen wat het voor hem/zij kan 
betekenen. Niet zozeer in het vormelijke aspect maar dan in 
het emotionele. Ik wil dat het iets met hen doet, geen voor-
af bepaald gevoel of emotie, gewoon zoals het iets met mij 
als maker doet. Wat is dat dan ? Ik wil dat het een object 
wordt waar de toeschouwer zijn pakketje in kan plaatsen. Het 
een representatie wordt van wat er in die persoon zijn leven 
speelt, al is het de liefde voor iemand of het verdriet die leeft. 
Het moet de klei, het materiaal, overstijgen. Het moet het al-
gemene ‘object’ overstijgen. Ik wil dat het iets persoonlijks 
wordt, dat het spreekt tot de toeschouwer. Ik streef naar een 
bepaalde gevoeligheid die iets lichamelijks oproept. Niet iets 
lichamelijk in de zin van de mens, maar in de zin van het om-
hulsel waar leven in zit. 

Daarom wil ik ook een groter werk in klei maken dat op de 
grond kan geplaatst worden om zo dat gevoel te kunnen ver-
sterken. Daar dat het zich op de zelfde ondergrond bevind 
als de toeschouwer zelf. Ik wil het ook niet in een white box 
plaatsen omdat het dan een volledig andere betekenis zou 
kunnen krijgen dan dat ik wil. M’n werk contrasteert namelijk 
met die cleane lijnen en die strakheid. Wanneer het geplaatst 
wordt in een robuustere en brutere omgeving lijkt het meer



in m’n hoofd toch) thuis te horen in die omgeving. Ik denk 
hierbij dan ook echt aan de omgeving van een verlaten ge-
bouw, die heel erg verweerd en ingezakt is. Wanneer ik m’n 
polyethaan werken erin zou plaatsen dan klopt het plaat-
je ook echt. Alsof het daar ook is ontstaan, dat het er is ge-
groeid, er is verweert zoals het daar ook ligt. Het roept geen 
vragen op. Het is niet iets dat er niet hoort. Tevens geeft het 
ook direct een andere betekenis aan het werk dan wanneer 
ik het zou plaatsen op een keienstrand in Noord-Frankrijk. Het 
geeft zo bevestiging aan het idee die de toeschouwer heeft 
wanneer ze m’n werk tentoongesteld zien. Terwijl wanneer 
ik m’n werken in klei in zo’n verweerde ruimte zou plaatsen, 
hoort het er enigszins wel maar niet op dezelfde manier als de 
polyethaan. Het lijkt op te gaan in de ruimte maar toch vangt 
het de aandacht en doet het vragen oprijzen. Het vreemde 
element in die overmaat aan rommel. Net zoals je m’n klei-
werk zou plaatsen op een keienstrand. Het valt meteen op 
omdat het niet past in dat plaatje. Het kan niet iets zijn dat in 
de natuur ontstaan is of toch ? De vormentaal, de manier hoe 
de huid eruit ziet zijn van die aard dat het niet anders kan dan 
dat het te wijden is aan de hand van een maker. Het is wel 
een interessant idee om het eens uit te testen in verschillende 
omgevingen. Uiteindelijk bepaal ik, als maker, als kunstenaar, 
welk effect en welk plaatje voor mij past. Ik kan nu al zeggen 
dat ik eerder neig naar de verweerde ruimte omdat ik grotere 
affiniteit heb naar zo’n ruimtes. 

Het roept iets nostalgisch op maar ook iets bevreemdends, 
iets dat je de kriebels geeft en juist dit vind ik iets intrigerend. 
Juist dit vind ik veel beter werken dan de white box. Waarom 
zou dit zijn ? Waarschijnlijk omdat zo’n ruimte heel veel con-
notaties met zich meebrengt, o.a. dat het ook een thuis ge-
weest is voor iemand. Dat er iemand echt gewoond heeft. 
Leed en lief gedeeld heeft in deze ruimtes. Het doet enigszins 
ook aan verval en verlies en tevens ook vergankelijkheid ? 

Zo heb ik een kunstenaar gevonden waarvan haar oeuvre be-
staat uit interventies in zulke omgevingen, namelijk Marjan 
Teeuwen. Ze werkt in huizen die op het punt stonden om ge-
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sloopt te worden. Ze maakt sculpturen vanuit het omliggen-
de puin, haar scheppen/creëren is een daad van verwoesten. 
(Afbeelding 8, 9 en 10) Wat verwoest je dan als je een huis 
vernietigt ? Waarnaar verwijst het woord huis ? Het kan staan 
voor een onderkomen al dan niet tijdelijk en het kan ook voor 
familie staan. Teeuwen brengt structuur in die desolate dis-
harmonie van de verlaten huizen. Ze voegt schoonheid waar 
nu het troosteloze overheerst in de ruimtes die ooit bedoeld 
waren om een toevluchtsoord te zijn. 1 

Je zou kunnen zeggen dat ze werkt zoals een archief dat 
doet. Archieven zetten objecten of gebeurtenissen samen 
met dezelfde kenmerken of criteria. Teeuwens interventies 
belichamen de werking van het geheugen. Ze herbouwt en 
transformeert het huis tot een sculptuur. Ze visualiseert in fei-
te en materialiseert het huis-als-geheugen. 2

Marjan Teeuwen wordt vaak ook vergeleken met Gordon 
Matta-Clark. Hij verbindt verschillende zichtlijnen in een ge-
bouw door geometrische vormen uit te snijden in de muren 
of vloeren.3 (Afbeelding 11 en 12) Zo schept architectuur 
ruimtes, maar brengt het ook ruimtelijke beperkingen met 
zich mee. Voor Matta-Clark in de gebouwen begon te snijden, 
ging er eerst een zorgvuldig onderzoek aan vooraf. Hij docu-
menteerde de verschillende tijdlagen en constructies van een 
gebouw. Dankzij de geometrische uitsneden legt hij de com-
plexiteit van het gebouw bloot. 4 Een andere kunstenaar die ik 
hierbij kan plaatsen is Kurt Schwitters. Hij maakt ruïne sculp-
turen die voortkomen uit chaotische bergen bestaande uit al-
lerlei verschillende materialen zoals hout, karton, meubilair, 
ijzer,… (Afbeelding 13) De objecten verloren alle relaties met 
alles wat door de mens of natuur geschapen was. 5 Het gaat 
hier vooral over zijn assemblages en collages. Hij maakt hier-
in gebruik van alledaagse objecten zoals labels, tickets, stuk-
ken stof, hout, … Met verschillende brokstukken maakt hij een 
nieuw geheel. Hij verheft deze afgestoten en nutteloze object 
tot kunst. 6 Schwitters leefde zelf in een eigen kunstwerk dat 
veel weg had van een architectonische collage. Hij transfor-
meerde namelijk tussen 1923 en 1937 zes ruimtes van zijn
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huis. Het was van uiterst belang dat hij materiaal gebruikte 
die hij per toeval vond en hij was zich bewust dat hij de tradi-
tionele grenzen van de schilderkunst overschreed. Hij wou dat 
de artistieke grenzen tussen de verschillende genres vervaag-
den. Een schilderij moet zowel een picturaal effect als sculptu-
raal reliëfeffect hebben. Waar beeldhouwkunst, schilderkunst 
en architectuur samen komen.7

Voetnoten                                                                                                                                            

1 Teeuwen, Marjan, Destroyed House Gaza: Hoe trauma wordt omgezet in geheugen 
(van Alphen Ernst) , 2017, p. 31.

2 Teeuwen, Marjan, Destroyed House Gaza: Hoe trauma wordt omgezet in geheugen 
(van Alphen Ernst) , 2017, p. 33.

3 Teeuwen, Marjan, Destroyed House Gaza: Hoe trauma wordt omgezet in geheugen 
(van Alphen Ernst) , 2017, p. 33.

4 Hugtenburg, Jasper, Anarchitectuur – de negatieve bouwkunst van Gordon Marta-
Clark, 2017. Verkregen op 13 mei 2018 op https://www.archined.nl/2017/05/
anarchitectuur-de-negatieve-bouwkunst-van-gordon-matta-clark.

5 Teeuwen, Marjan, Destroyed House Gaza: Hoe trauma wordt omgezet in geheugen 
(van Alphen Ernst) , 2017, p. 31.

6 Anoniem, Kurt Schwitters: Collages and Assemblages 1920-1947, 2013. Verkregen 
op 13 mei 2018 op https://abstractcritical.com/note/kurt-schwitters-collages-and-as-
semblages-1920-1947/index.html

7 Anoniem, Kurt Schwitters (1887-1948), z.j. Verkregen op 14 mei 2018 op https://
www.artsalonholland.nl/grote-meesters-kunstgeschiedenis/kurt-schwitters.
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Sculptuur - Beeldhouwwerk

Ik wil het hier even hebben over de woorden ‘Sculptuur’ en 
‘Beeldhouwwerk’ en de relatie onderling, maar ook de con-
notatie die ze voor mij met zich mee brengen. Hoe ik die ook 
in mijn artistiek werk situeer en verbind. 

Sculptuur, dat is voor mij een woord die ik moeilijk bij m’n 
werk zou plaatsen, heb ik het gevoel. Voor mij is een sculp-
tuur iets dat naar op gekeken wordt, iets dat verheven is. Een 
sculptuur is iets statisch, het staat er en het heeft ook niet de 
bedoeling om verplaatst te worden. Een sculptuur wordt op-
getrokken, het heeft een verticale dimensie. Het verheft iets, 
het rijst op. 1  

Terwijl als het gewoon over een beeldhouwwerk gaat, is de 
drempel veel lager. De focus ligt hier voor mij eerder op het 
maakproces. Terwijl het woord ‘sculptuur’ eerder slaat op het 
object zelf. Vandaar dat ik het lastig zou vinden om mijn werk 
onder de term sculptuur te plaatsen. Uiteindelijk gaat het ook 
wel over het object zelf maar voor mij komt er veel meer bij 
kijken dan dat. Het proces, het materiaal, de verhouding hand 
van de maker en de vorm zijn voor mij belangrijk in mijn werk. 

Een object is, hoe je het ook draait of keert, het product van 
een hand, van die z’n afdruk en projectie. Een sculptuur is 
daarmee ook een product van de hand, het nodigt de hand 
uit, maar bovenal zou het de hand onderwerpen. 2  Is dit zo ? 
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Je kan zeggen in zeker zin wel, maar aan andere kant ook niet. 
Je hand bepaalt en maakt de vorm, maar de vorm bepaalt ook 
wat je hand doet.  Uiteindelijk is het een weerspannige rela-
tie die in zekere zin perfect in balans zou moeten zijn. Ikzelf 
heb dit ook al ondervonden tijdens het opbouwen, toch heb 
ik echter altijd de drang om tegen deze onderwerping in te 
gaan. Om dan uiteindelijk te beseffen dat dit juist afbraak 
doet aan je werk. Je overwerkt het, je duwt het in een vorm 
die niet werkt. Het is juist belangrijk om te werken met het 
materiaal en niet er tegen. Zo ontstaan er ook spanning in het 
werk zelf, die door zichzelf ontstaat. Het woord ‘beeldhouw-
werk’ laat dit meer toe. Het is een werkwijze, een werkpro-
ces. Vandaar dat die term voor mij beter past en aanvoelt.

Een sculptuur kan geen negatief zijn van een hand, want het 
past niet in een hand. Het is radicaal positief, ondanks dat het 
vervaardigd wordt met negatieve technieken (denk hier aan  
bijvoorbeeld een mal). Vandaar dat het ook niet steunt op 
iets. Het dwingt alles naar zich toe.3

In elk van onze vingers zit een er kleine hersenen, die de ver-
geten gedachten verzamelt, die aanvoelt wat het hoofd niet 
kan grijpen of beetnemen. Het doet wat ons hoofd wil uit-
drukken. 4 Hier doe ik ook beroep op tijdens het opbouwen. 
Mijn handen zijn mijn beste werktuig, ze zijn ook m’n enige 
werktuig. Ik vertrouw erop dat m’n handen weten wat te 
doen. Natuurlijk doe ik ook beroep op m’n ogen, vooral dan in 
de zin van het kijken naar. Het is eigenlijk een samenspel tus-
sen m’n handen, m’n ogen en het materiaal. Het is voor mij 
erg belangrijk dat ik zo min mogelijk een tussenstuk gebruik. 
Met een tussenstuk bedoel ik een boetseerhoutje, want je 
kan daar ook niet zo veel mee. Het zit meer in je weg dan dat 
het je helpt.  Het laat je meer fouten begaan dan dat het je 
echt oprecht vooruit helpt. Zo gebruikte ik vroeger veel meer 
tools om m’n werk glad te maken. Ik ben daar dit jaar vanaf 
gestapt, ik gebruik m’n handen nu om de klei aan elkaar te 
verbinden en het oppervlak uit te smeren. Het voelt veel na-
tuurlijker aan en ik kan vormelijk beter hetgeen waarnaar ik 
streef bereiken. Zo kan het materiaal meer voor zich spreken
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zonder dat het plat gewerkt is met bijvoorbeeld een ijzeren 
lomer.

Een beeldhouwwerk heeft iets veel nederigs. Het staat dichter 
bij mij dan het woord sculptuur. Ik maak m’n werk niet met de 
bedoeling om boven alles uit te toren. Ik maak m’n werk om 
een plaats te geven aan alles wat enigszins door mij spookt. 
Het brengt me in zeker zin tot rust. Ik wil dat het een gelijk-
aardig gevoel geeft aan de toeschouwer. Dat ze er een voeling 
mee krijgen, dat ze er niet iets vormelijk in herkennen of zoe-
ken, maar er gevoelsmatig iets in herkennen.

Als ik kijk naar de werken die mij als kunstenaar intrigeren zijn 
het non-figuratieve werken. Ik wordt in een kunstwerk aan-
getrokken tot het grauwe, tot het droevige, het vreemde, het 
abstracte. Als ik een werk maak, maak ik iets dat in een zeker 
opzicht leeft voor mij. Ook al heeft het geen herkenbaarheid 
naar iets levends, of iets menselijk, voor mij zit er wel een ge-
voel in, een emotie zou je kunnen zeggen. Ik wil niet persé dat 
het een gevoel van bijvoorbeeld somberheid overbrengt. Ik 
wil dat het de toeschouwer overvalt (wat misschien een groot 
woord is, beter is : intrigeert). 

Dat de toeschouwer zelf begint af te tasten wat het voor hen 
teweeg kan brengen, wat het voor hen  is en dan heb ik het 
niet over het vormelijke. Het vormelijke is zo banaal en is zo 
oppervlakkig zou je zelfs kunnen zeggen. Het kan inderdaad 
lijken op iets, maar wanneer je deze gelijkenis nastreeft of be-
aamt.  Wordt het ook nooit iets meer dan de gelijkenis van 
iets. Het gaat niet verder dan die gelijkenis of herkenning. 

Het moet verder gaan dan het figuratieve, dan het vormelij-
ke zelfs in zekere zin. Ook al is een sculptuur een hulde aan 
figuren, aan wat een vorm heeft en wat zich vormelijk heeft 
afgelijnd en openbaart.5 Juist dit is het probleem. Het mag 
niet blijven steken bij de vorm, het moet verder gaan dat het 
vormelijke. Begrijp me niet verkeerd, het vormelijke is zeer 
belangrijk voor mij, aangezien ik er wel veel aandacht aan be-
steed.  Wanneer ik bezig ben met een werk op te bouwen, ge-
beurt dit met heel veel oog voor de vorm en detail. Een 
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sculptuur wordt nu eenmaal zowel van op een afstand als in 
detail bekeken. Om zo het geheel te kunnen zien, vooral ook 
te ondergaan en in contact te treden met het oppervlak van 
het werk.6

Wanneer iemand uitleg vraagt over m’n werk, vind ik het zo 
spijtig dat ze er meer van verwachten. Je kunt dit in hun ogen 
en afwachtende houding zien, vooral wanneer ze duidelijk 
maken dat ze op hun honger blijven zitten. Ik heb ik het dan 
vooral over de personen die niet dagdagelijks met kunst bezig 
zijn. We leven namelijk niet echt meer in een tijd dat kunst 
gemaakt wordt in opdracht, maar eerder als iets autonoom. 
Dus als ik uitleg waar ik mee bezig ben zie ik meestal teleur-
gestelde gezichten, alsof ze verwachten dat ik alle pijnlijke si-
tuaties en alles wat er in mij speelt in een werk steek. Alsof 
ik een werk zou maken die ontstaan is door of een plaats zou 
moeten geven aan het feit dat m’n grootouders gestorven 
zijn bijvoorbeeld. Er worden natuurlijk kunstwerken gemaakt 
die antwoord moeten geven aan deze levensgebeurtenissen, 
maar het is geen vereiste van een kunstwerk. Soms heb ik het 
gevoel dat dit wel verwacht wordt. Om dit te kunnen verwer-
ken in een werk,  vind ik dat je dit heel sterk moet kunnen 
uitdrukken alsook sterk in je schoenen moet staan. Wat het 
voor jou voorstelt of betekent , komt niet altijd over naar de 
buitenstaanders die je werk aanschouwen. Het blijft nu een-
maal moeilijk om als maker afstand te nemen van je eigen 
werk, het ruimer te zien dan het maakproces en wat het voor 
jou betekent en inhoudt. 

Een kanttekening. Ik begrijp dat ik mezelf wat 
tegenspreek, aangezien ik vind dat een werk 
niet zonder enige vorm van emotie kan bestaan. 
Dan bedoel ik niet dat ik emotie niet in m’n 
werk wil of zou steken, maar dat het moeilijk 
is om aan te duiden wat voor emotie en waar-
om. Ik vind het moeilijk om dat deel van mezelf 
bloot te leggen, of zelfs toe te geven. Niet dat 
het daarmee direct extreme emotie is, maar dat 
het emotie is dat eigen is aan mijn persoon, wat 
mij als persoon bepalen en zo ook vormt. Ze 
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De betekenis van een werk ligt ook steeds meer in het gebruik 
van wat de toeschouwer ervan maakt, tenzij er andere manie-
ren van kijken geprovoceerd worden in een werk. Manieren 
waarin de toeschouwer zichzelf gaat zien als een centrumloos 
en als iets wisselvalligs vol met samenvoegingen van visuele 
en tactiele indrukken en afdrukken. 7

Dit jaar werk ik met een nieuw soort materiaal in m’n ate-
lier om werken tot stand te laten komen. Ik heb enerzijds 
m’n werken in klei en anderzijds in polyethaan schuim. 
(Afbeelding 14 en 15) Ik heb tijdens m’n tussentijdse jury on-
dervonden dat m’n werken in klei sterker staan en overkomen 
dan m’n werken in polyethaan. Ik begrijp dit ook wel, daar dat 
ik ook veel meer controle heb in m’n klei werken dan de an-
dere werken. Dit houdt ook in dat je meer m’n hand als maker 
erin kan zien. Toch vind ik het een uitdaging dat ik ga kijken 
wat ik met een ander materiaal kan aanvangen. Wat voor ge-
voeligheid daaruit zou komen. Uiteindelijk gaat het bij de po-
lyethaan werken meer om het kleurgebruik, de textuur aan de 
buitenkant. De vorm is minder belangrijk aangezien het ook 
een materiaal is dat je niet echt kan vervormen. Je kan het 
dan ook enkel bijsnijden. Er wordt dus materiaal weg gehaald 
in plaats van het materiaal te vervormen zoals ik dat bij klei 
kan doen. De aandacht gaat in m’n werk naar het tactiele en 
het materiële.

vormen eigenlijk als het ware m’n werk en ook 
een deel van mij. Einde kanttekening
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Het Ideale Sculptuur
Symbolisch Iconoclasme

Het ideale sculptuur. Bestaat er zoiets ? Bestaat er al über-
haupt iets dat ideaal is ? Stel hypothetisch dat dit bestaat. 
Wat is dan voor mij het ideale sculptuur ? Het doet je naden-
ken, het laat je aftasten. Een sculptuur is geslaagd voor mij als 
het iets meer wordt dan het bestaande. Dat het eigen is aan 
zichzelf en dat geen vormelijke kenmerken van iets bestaand 
overneemt. Het gaat over de amorfe massa die altijd amorf 
zal blijven, ook al probeer je nog zo hard om er iets herken-
baars in te steken, omdat dit eigen is aan het materiaal. Nu in 
theorie kan dat wel, kijk maar naar de vele afbeeldingen van 
het menselijk lichaam. Het gaat niet daar over, het gaat over 
de aard van het materiaal. Over het niet ingaan tegen de be-
langrijkste eigenschappen en het te omarmen.

Een sculptuur is iets dat ofwel specifiek gemaakt is voor een 
plaats of wel overal geplaatst kan worden. Voor mij moet een 
sculptuur op verschillende plaatsen kunnen geplaatst wor-
den. Het past zich aan de plaats aan, het groeit in de ruimte. 
Het vormt zich in die ruimte.  Het is niet plaatsgebonden. Het 
heeft wel een vaste relatie tot de ruimte, maar het is eerder 
plaats gerelateerd; het past zich aan de ruimte aan. De dra-
ger van een sculptuur is namelijk de lucht, de omgeving zit 
in het beeld en vice versa. Het is een open lichaam, het staat 
open voor dialoog met zichzelf, de omringende ruimte en de 
toeschouwer. 
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De omgeving zit in het beeld. 1

Een voorbeeld hiervan is het werk ‘PIG (Piece in Ghent)’ voor 
de tentoonstelling “Inside installations in “Draaiboek voor de 
schatbewaarder” van Jason Rhoades. Het is een installatie die 
geen enkele vorm van veranderingen toelaat bij het her-in-
stalleren van het werk in een andere ruimte. Zo werd er altijd 
een strakke scenografie gevolgd op het complexe werk tel-
kens onveranderd op te stellen en het in zijn originele staat te 
laten voortbestaan. 2

Voor mij is het ideale sculptuur, een sculptuur dat verder 
gaat dan het figuratieve. Die de toeschouwer de vrijheid laat 
om te interpreteren. Wie zegt dat het amorfe niet even sterk 
kan zijn als de perfecte nabootsing van de mens. Ook al is of 
was(?) dat het hoofdonderwerp in de beeldhouwkunst, het al-
tijd terugkerend onderwerp, namelijk de mens en het mense-
lijke lichaam of een gelijkgestelde vorm hieraan.3 Wie zegt dat 
daar niet van kan af gestapt worden. Wie zegt dat het amorfe 
ook niet iets weg kan hebben van een lichaam. Ik benoem het 
als  lichaam en niet als menselijk lichaam, omdat het woord 
lichaam veel ruimer genomen kan worden dan met het adjec-
tief menselijke erbij. 

Ik bewonder kunstenaars die dit kunnen bereiken. Om een 
sculptuur neer te zetten die niets vormelijks gemeenschap-
pelijk heeft met de mens. Die echter wel dat gevoel oproept. 
Neem nu het werk van Berlinde De Bruyckere ‘Cripplewood’. 
(Afbeelding 16) Je ziet een grote massa liggen die bestaat uit 
verschillende takachtige structuren die ondersteunt worden 
met doeken, kussen en linnen. De takken zijn zodanig bewerkt 
dat er een gevoel van het vleselijke ontstaat. Wat absurd is 
want we kijken naar een omgevallen boom als het ware. Toch 
is er het gevoel dat je naar een gekwetst lichaam staat te kij-
ken. Dit is voor mij het ultieme doel. Ik zeg niet dat ik dit jaar 
kan bereiken, maar misschien ooit in mijn carrière. 

Naast ‘Cripplewood’ bestaat haar werk uit sculpturen die 
minimale herkenbare elementen van de mens bevat. Alle 
uitsteek-
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sels en organen zijn weggehaald. Ze zijn namelijk vervangen 
door uitgezette gezwollen en vormeloze massa’s. 4 Vormeloos 
hier in de zin van noch het ontkennen van en noch de afwe-
zigheid van vorm. De mogelijkheid tot het figuratieve wordt 
behouden. 5 Het haar en het textiel dragen bij aan deze figu-
ratieve dimensies van het werk.6  Ze maakt gebruik van het 
menselijke om haar sculpturen een gevoel van lichamelijkheid 
te geven zonder echt een gezicht af te beelden. 7 De herken-
baarheid als figuur is verloren, er is enkel nog de herinnerin-
gen aan andere lijven die blijft leven. 8 Ze voeden zich met de 
herinneringen aan andere lijven.9  Verder maakt ze ook ge-
bruik van ander materialen zoals haar en textiel, deze dragen 
bij aan het gevoel van vormeloosheid. Dit doet ze om het ge-
voel van vlees optimaal voelbaar te maken. 

“Het vlees wordt pas volwaardig vlees als je er een 
materiaal vreemd object zoals staal aan toevoegt.” 
(Hoste, Ann, Cripplewood; Berlinde De Bruyckere & 
J.M. Coetzee, 2013, p.51)

‘Cripplewood’ doet denken aan een lichaam, het staat echter 
niet maar blijft intact door de krukken, textiele lakens en kus-
sen die deel worden van het lichaam. 10 De sokkel, hier de on-
dersteuning van textiel, wordt een deel van het werk. 11

Brancusi kreeg, nadat hij de absolute vereenvoudigde vorm 
verkregen had, de drang om de sculpturen te laten vertrek-
ken vanuit de grond zelf. Dit door de sokkel een deel te laten 
worden van het beeld zelf. Op deze manier werden deze wer-
ken ook soort van personages waarvan hij uiteindelijk moeite 
mee had om ze te zien verdwijnen uit z’n atelier. Dus begon 
hij afgietsels te maken in brons of gips. Éen ding is zeker dat 
het zonder die erkenning van verschillende vormen van licha-
melijkheid het gewoon perfecte maar betekenisloze objecten 
zouden zijn. 12  

 De vastbeslotenheid van het vermijden van elke vorm van ge-
zicht, doet denken aan een soort van iconoclasme. Berlinde 
De Bruyckere breekt alle gelijkenissen met de mens af, om zo 
tot een andere soort gevoeligheid te komen. Door de verlies 
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van herkenbaarheid en de desbetreffende organen is er een 
verlies van functionaliteit is in haar beelden. 13 De organen die 
ze hierbij wegneemt zijn dezelfde als die waarop de beelden-
stormers hun oprichten. Want wat kan kijken of denken, leeft. 
Daarom moet het hoofd eraf.14 Wat een hoofd heeft, kan kij-
ken, kan denken en leeft. Daarom moet het hoofd er af bij de 
iconoclast. 15 Een gezicht is de leesbare ruimte van de mens 
en is dus toegankelijk voor de externe blik. Een gezicht is ei-
gen aan iemand, het individualiseert. 16 Katten bijvoorbeeld 
hebben geen gezicht, ze hebben een lichamelijke gelaatsuit-
drukking. Dit omdat ze zich niet individualiseren, een gezicht 
is niet aangeboren maar ontstaat uit ons zelf.17

Een kanttekening – Ik ga hier even dieper op 
iconoclasme in. Er bestaan verschillende soor-
ten en kunnen dus ook verschillende invul-
lingen hebben. Enkele voorbeelden hiervan 
zijn : de fysieke vernietiging van het beeld, 
het samenstellen van een nieuw beeld dat 
geen spiegel is van de realiteit, het verlaten 
van het figuratieve, … zijn enkele invullingen 
die gebruikt kunnen worden. Zo heb je ook 
vijf verschillende  soorten mensen die elk op 
een ander manier met beelden omgaan. De 
eerste soort zijn mensen die tegen alle beel-
den/afbeeldingen zijn. Dit is de meest pure 
vorm. De tweede soort zijn tegen het vastleg-
gen van een beeld, maar niet persé tegen het 
beeld zelf. Ze geloven dat het niet nodig is en 
zelfs onmogelijk is om beelden te verbieden. 
Ze vechten tegen het isoleren van een beeld 
en het gefascineerd raken door zo’n beeld.18  
Wanneer zij een beeld vernietigen is dat om 
op  zich te kunnen richten op andere, nieu-
were en frissere beelden. Ze geloven dat je 
pas toegang tot de waarheid krijgt als je van 
het ene naar het andere beeld gaat. De derde 
soort zijn niet tegen beelden in het algemeen, 
enkel tegen de beelden waar hun tegenstan-
ders van houden.
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Wanneer zij beelden breken is het onderbewust. 
De laatste soort trekt zowel de idool-haters als 
aanbidders in twijfel. Zij willen niet van de beel-
den af, maar zijn zich eerder bewust van hun 
kwetsbaarheid.19

De tweede groep mensen, zijn de mensen waar 
we bij zouden moeten horen. Deze groep is 
in mijn ogen het meest realistisch ingesteld. 
Beelden zullen altijd mee blijven tellen. Ze moe-
ten bestaan omdat ze ons naar een ander beeld 
leiden. Vandaar dat ik denk dat wij als kunste-
naars ons eerder in deze groep bevinden. De 
kunstenaar is altijd bezig met nieuwe beelden 
te creëren. De kunstenaar die vanuit het kubis-
me vertrekt, wil bijvoorbeeld tot een beeldtaal 
komen die puur is. Ik denk dat ik met m’n werk 
beelden probeer te maken die voorbij het figu-
ratieve gaan, die niet zozeer op iets willen lijken. 
Het gaat me eerder om de gevoeligheid die er 
met m’n werk gepaard gaat. Je voelt de hand van 
de maker en dat is waarom je als maker ook beel-
den maakt. 

Als je denkt aan religieuze iconoclasme dan denk 
je aan de beeldenstorm wat dus het vernietigen 
van het fysieke beeld is. Ze waren tegen het ver-
eren van iconen.20 Discussies over het beeld als 
icoon of idool zijn van alle tijden. De bekommer-
nis om het beeld is nu eenmaal verbonden met 
de geschiedenis van de mens.21 Iconoclasme gaat 
altijd gepaard met de constructieve en kritische 
hand. Wanneer  het beeld door de mens zelf 
gemaakt is, is er meer sprake van diens greep op 
de realiteit. Zo kan je iconoclash dus definiëren 
als hetgeen er gebeurt wanneer er onzekerheid 
bestaat over de exacte rol van de hand bij het 
beeld.22 Hedendaags iconoclasme kan je zien als 
de beweging naar abstracte en conceptuele
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kunst.23

Wat is symbolische iconoclasme dan ? Het 
is het gebruik van abstractie om het herken-
bare beeld uit de beeldende kunst te weren. 
Het hangt nauw samen met de kritiek op de 
massacultuur. Veel hedendaagse kunstenaars 
leiden beelden uit de massamedia af. De hui-
dige beeldconsumptie vaagt de verschillen 
weg en laat geen echte reflectie meer toe op 
beelden.24 Volgens Marc de Kesel heeft de 
beeldende kunst zich steeds meer losgemaakt 
van  het beeld, het draait niet langer om de 
productie van beelden. Hoe meer beelden 
(cfr. afbeeldingen) er door de mens gemaakt 
worden, hoe meer objectiviteit er zal zijn.25 

Er is een grens ontstaan tussen het beeld en 
de kunst. Deze kun je linken aan de over-con-
sumering van beelden. We leven in een sa-
menleving die vooral bestaat uit passieve 
consumenten die beelden consumeren en zo 
beïnvloed worden. De vraag begint te rijzen 
of we beelden nog kunnen vertrouwen in een 
tijdperk waar ze een enorme macht hebben. 
Of moet er een terugkeer gedaan worden 
naar het beeld die begeleid wordt door tekst 
en dus uitgelegd moet worden ?26 Het ding is 
dat we niet zonder beelden kunnen. De mens 
kan niet stoppen met het produceren van 
beelden om objectiviteit, schoonheid en god-
delijkheid voort te brengen. Er is geen manier 
om deze verspreiding van beelden, bemidde-
laars, afbeeldingen,.. te stoppen.27 Ik vind dit 
ook niet nodig. Beelden zijn nodig, weliswaar 
misschien in mindere mate omdat door de 
overvloed van beelden, de kwaliteit ervan ook 
achter uit gaat. Vroeger was het enkel de kun-
stenaar die beelden maakte, maar door de 
nieuwe technologieën komt dit steeds meer i
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n het gedrang. Waarom wil je de dag van van-
daag als kunstenaar dezoveelste figuratie-
ve afbeelding maken. Het gaat nu meer dan 
ooit, heb ik het gevoel als kunstenaar, om de 
emotionele gevoeligheid. Het oproepen van 
een gevoeligheid zonder terug te vallen op 
het figuratieve, maar ook voorbij de perfec-
te vorm te gaan (cfr. vierkant, cirkel,…)– Einde 
kanttekening

Berlinde creëert een nieuwe levensvorm die een oergevoelig-
heid bevat die andere vleselijke wezens delen met de mens. 

28 In ‘Cripplewood’ transformeert de schors als het ware in 
vlees, specifieker in de menselijke huid. Het hout ondergaat 
een ware metamorfose. 29

Hier wil ik even Willem Cole aanhalen met zijn werk 
“L’impossibilité d’être deux” waarbij het menselijk lichaam 
voorgesteld wordt als een stoel. 30 Cole probeert in zijn 
ensceneringen het oog centraal te stellen. Het gaat namelijk 
om de ooghoogte, de ruimte waarin de specifieke blik die af-
wezig is, wel de richting gever is. Hij werkt met sterk gestileer-
de en geabstraheerde objecten waar in de tussenruimte de 
menselijke aanwezigheid zweeft. Hij probeert de menselijke 
waarneming te evoceren. 31

In het werk “L’impossibilité d’être deux”, zien we twee stoe-
len die recht tegenover elkaar gesteld zijn met in het midden 
een zuil die fungeert als een spreekgestoelte. (Afbeelding 17) 
De zuil heeft een schuine zijde vanboven met dus een hoger 
en lager gedeelte. Het hoge gedeelte belemmert het zicht van 
de ene stoel omdat deze zich op ooghoogte bevindt indien 
er iemand op de stoel zou plaats nemen. De spreekgestoel-
te, de zuil m.a.w., zou de taal een plaats geven of althans dat 
is z’n functie, maar verstoort juist de communicatie in deze 
enscenering en dus ook de taal. In de tweede versie van het 
werk, wordt de zuil vervangen door een stalen tafel met een 
schuin tafelblad. (Afbeelding 18) Opnieuw bevindt zowel het 
lage als hoge gedeelte zich op de ooghoogte van respectieve-
lijke stoelen. Alleen is er hier wel mogelijkheid tot com
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municatie onder de beslotenheid van het stalen tafelblad. 
De stoelen echter zijn zodanig dicht op elkaar geplaatst, dat 
slechts maar 1 iemand er zou kunnen plaatsnemen. Wat dus 
weer de aanwezigheid van de lichamen bemoeilijkt en er dus 
ook geen communicatie kan plaatsvinden. Een treffende zin 
hierover gaat als volgt : “Het zien dat niet verder reiken kan 
dan zichzelf wordt door twijfel overvallen”. 32 

Ondanks dat het oog afwezig is, maar toch de fundamentele 
taak vervult, is ook het menselijk lichaam aanwezig. Namelijk 
de onzichtbare aanwezigheid van het bewustzijn en dit is 1 
van de meest essentiële kenmerken van zijn ensceneringen. 33 

Voor mij gaat het niet om de intelligente aanwezigheid van 
een levensvorm of het bewustzijn te representeren of te la-
ten aanvoelen in een werk. Het gaat eerder om het vleselijke 
lichaam van iets dat leeft of geleefd heeft. Het gaat eerder om 
overweldigende vormelijke massa die op eerste zicht geen as-
sociaties oproept maar wel vrijheid laat tot fantasie. Het gaat 
over het onoverkomelijke gevoel van massa die er staat en 
waar je niet omheen kan. De drang om aan te raken, het ge-
voel van iets vreemd te hebben die er niet thuis hoort. 

Wat ik nu vooral maak zijn eerder organische amorfe vormen 
die meer een voeding zijn voor de fantasie of juist overkomen 
als iets  buitenaards. Ik weet diep in mij dat ik verder wil gaan 
dan dit, maar dan merk ik dat ik nu nog teveel bezig ben met 
het laten ontstaan en het laten groeien vanuit de materie. 
Het vormelijke, het emotionele en de twee die hand in hand 
samen gaan. Je zou denken ik zie daar geen emotie in. Dat 
kan wel kloppen, maar uiteindelijk ben ik niet in staat om het 
puur dwingende alles afstotende vorm te kunnen maken zo-
als bijvoorbeeld Peter Buggenhout. Bij zijn werk krijg je niet 
de kans om er iets anders in te zien, of te interpreteren. Het 
slorpt je zodanig op, breekt elke mogelijkheid hiertoe af dat je 
niet anders kan dan het over jou te laten komen. Waar in mijn 
werk wel nog kans tot interpretatie bestaat, is dit niet het ge-
val bij het werk van Buggenhout. Is het  omdat hij werkt met 
secundaire materialen zoals koeienmagen, vuil en stof, … ?
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De werken van Buggenhout sluiten alle vormen van symbo-
lisme uit. Het lijkt alleen op zichzelf en niets anders. Hij wil 
namelijk tegen de menselijke drang ingaan om overal een  
symbool in te zien. Door deze drang missen we het eigenlij-
ke voorkomen van het object. 34 Zijn sculpturen situeren zich 
tussen het subject en het object. Het zijn 1 voor 1 vormeloze 
amorfe massa’s. Hij voegt echter iets extra toe aan z’n werk 
door de aandacht voor de enscenering, de relatie tussen 
ruimte en z’n werken.35

Dan heb ik ook m’n donkerdere stukken die gemaakt zijn 
van polyethaan. Deze laten zeker interpretatie toe, maar het 
werk of het tactiele van het werk brengt al enkele connotaties 
met zich mee. Het zorgt er zo dus voor dat de toeschouwer 
naar bepaalde richting neigt met zijn interpretaties. Mensen 
zijn namelijk wel nieuwsgierig naar de materialen en hoe het 
aanvoelt. Ze zijn dan ook verbaast dat het werk super licht is, 
gezien de meeste denken een rotsachtige lava steen of een 
steen vanuit de ruimte te zien. Zo is het zo dat kunstenaars 
die de materie opzoeken, zich steeds meer willen ontdoen 
van haar gewicht. 36

Het feit dat de meeste toeschouwers denken aan een rotsach-
tige lava steen, houdt dus wel in dat er geen ruimte is voor 
vrije interpretatie. Ben ik daar tevreden mee ? Wat kan ik 
doen dat dit niet meer het geval is ? Hoe kan ik het voorko-
men ? Je zou kunnen zeggen dat ik de vorm zodanig maak dat 
het niets meer dan die vorm kan zijn. Het gevaar is natuur-
lijk wanneer je het complexer maakt, het sneller op iets lijkt. 
Indien je dan weer te simpel werkt, laten we zeggen een bol, 
dan is het ook een bol waar niets meer in zit dan het bolvor-
mige. Terwijl ik juist hou van die niet strakke huid of moet ik 
eigenlijk zeggen dat ik ben gaan houden van die grillige vor-
men. Vormen waarin je het groeien en ontstaan aanvoelt. 
Waarvan je de tactiliteit en de maker van de hand voelt. 
Wanneer je echter een bol zou maken, vallen al deze zaken 
in zekere mate weg, althans voor mij toch. Het is een anonie-
me vorm. Iets dat industrieel en dus machinaal gemaakt kan 
worden.  
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Als ik terug kijk naar m’n vorige werken, namelijk m’n wer-
ken van in de tweede bachelor dan waren die eerder geom-
etrische bolvormige sculpturen. (Afbeelding 19, 20 en 21) Ik 
vertrok voor deze werken vanuit een houding/silhouet van de 
mens of dier.

Een silhouet of figuur van de mens kan je algemeen indelen 
in vier categoriën: banaan/plank, appel, peer en zandloper. 
Appel; grote borsten, smalle heupen en een rechte of lichte 
gebogen lijn die borst met heup verbindt. Peer; kleine bor-
sten, brede heupen en een rechte of licht uitgeholde lijn die 
de borst en heup met elkaar verbindt. Als laatste de zandlo-
per: grote borsten, brede heupen en extreem smalle taille. 
Natuurlijk bestaan er allerlei tussenvormen naast deze vier ca-
tegorieën.37 Voor mij het niet zozeer voor deze algemene vor-
men van het lichaam, maar gewoon de lijnen die in/door het 
menselijk silhouet ontstaan. 

Vervolgens zette ik deze houding of silhouet om tot verschil-
lende bolvormige vlakken. Waardoor wanneer het  eenmaal 
af was, het ver kwam te staan van het oorspronkelijke beeld 
dat als vertrekpunt diende. Een bol is een oervorm. Bollen 
hebben een primitief karakter. Ze ondermijnen alle bestaande 
categorieën. Het is een non-vorm, wat het dus eigenlijk ook 
vormloos maakt. 38

Lucio Fontana was zich hier ook bewust van. (Afbeelding 22) 
Ondanks dat bollen vormeloos zijn bevatten ze veel mogelijk-
heden. Fontana wou namelijk geen materie of lichaam uit-
drukken, terwijl wanneer je de start of begin van organisch 
leven wil suggereren, het lichamelijk onvermijdelijk is. Bollen 
zijn hoe dan ook wel tegengesteld aan het algemene idee van 
een afgelijnd lichaam die een duidelijke uitwendigheid en in-
wendigheid heeft. Wanneer een bol gebruikt wordt om or-
ganisch leven te suggereren, ontstaat er een onduidelijke en 
hybride relatie met de toeschouwer. 

Wanneer de bollen op de grond geplaatst worden, wordt het 
lichamelijk contact met de kijker geprovoceerd. 39  Wat eigen-
lijk niet alleen geldt bij bolvormige, maar bij elk sculptuur. 
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Sculptuur - Beeld / Taal

Het woord ‘beeld’ kan herleid worden tot ‘image’ wat op zijn 
beurt afgeleid is van het woord ‘imitari’. ‘Imitari’ is dat wat te 
maken heeft met een verwijzing naar de werkelijkheid. Een 
beeld representeert dus de werkelijkheid en tast hiervan de 
grenzen af. Hier komt ook een talig systeem bij kijken waarin 
de mens zich verhoudt tot de werkelijkheid. Er bestaan name-
lijk verschillende betekenaars die gebruikt kunnen worden bij 
het bekijken van een beeld. Wat voor een chaos kan zorgen in 
het hoofd van de toeschouwer. Het kan aanvoelen alsof zijn 
werkelijkheid begint te verschuiven. De taal kan dus met an-
dere woorden gebruikt worden om het kijken van het subject, 
hier de toeschouwer, in banen te leiden. Om de toeschouwer 
tot een interpretatie te leiden in plaats van een identificatie. 
De taal onderdrukt het subject als het ware en leert het op 
een specifieke manier, volgens een concreet systeem, kijken 
naar het beeld. Wanneer deze talige begeleiding dan weg-
valt wordt het subject geconfronteerd met een monumentale 
leegte. Iets wat Mark Manders in een zekere zin ook doet, hij 
haalt de vertrouwde en herkenbare voorwerpen uit hun ge-
kende en talige context, om ze dan vervolgens terug tot een 
bevreemdend geheel samen te voegen. Zo ontkoppelt hij het 
beeld van zijn talige betekenis en krijgt het voorwerp een on-
geziene en nieuwe schoonheid over zich. 1 
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De rol van de taal in de beeldhouwkunst. Wat houdt deze in 
? Vroeger was deze zelfs zo goed als afwezig. Nu daarentegen 
reikt de beeldhouwer steeds meer andere middelen aan dan 
het sculptuur an sich. Een goed voorbeeld hierbij is het werk 
van Joseph Kosuth “One and three chairs”. (Afbeelding 23) 
Een werk die verschillende vormen kan aannemen die nooit 
echt identiek zijn. De relatie tussen het materiële, de repro-
ductie en het talige wordt hier in vraag gesteld. 2 De taal kan 
namelijk als geen ander gebruikt worden om de condities van 
kunst te onderzoeken. 3 

Een kanttekening – Ik maak niet echt gebruik 
van taal in m’n werk, omdat ik daar ook geen 
behoefte aan heb. Ik wil de toeschouwer niet in 
een richting duwen door er een zin bij te plaat-
sen. Dit omdat het dan als algemene waarheid 
aanschouwd wordt. Terwijl het juist veel be-
langrijker is voor mij dat de toeschouwer het 
beeld tot zich laat spreken. Een kunstwerk voor 
mij is veel sterker als het geen hulpmiddel no-
dig heeft. Ook al leven we nu in een tijd waar er 
een overvloed aan beelden is. Desondanks dat 
de geloofwaardigheid van het beeld aan het 
wankelen is, vind ik dat we niet verplicht moe-
ten worden om er een stuk tekst bij te plaat-
sen wanneer we werk tentoonstellen. De optie 
moet misschien wel bestaan om er tekst bij te 
plaatsen, maar het moet niet vanzelfsprekend 
zijn. – Einde kanttekening 

Voetnoten                                                                                                                                            

1  Deboutte, Melanie, De kracht van het beeld: Gecodeerde beelden, p.71 Verkregen 
op https://lib.ugent.be/fulltxt/RUG01/001/786/345/RUG01-001786345_2012_0001_
AC.pdf .

2 Van Isacker, Philip, De Sculptura : Het gecomprimeerde object, 2016, p.68.

3 Van Isacker, Philip, De Sculptura : Het gecomprimeerde object, 2016, p.73.
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Wat is dat materialiteit ? Wat betekent het voor mij en welke 
rol speelt het in mijn werk ? Materialiteit is voor mij het gege-
ven hoe iets eruit ziet. Donker, glad, zwaar, licht, hard, … De 
eigenschappen in een werk die te danken zijn aan het materi-
aal en enkel aan het materiaal. De keuzes die ik maak tijdens 
m’n maakproces is in functie van het idee van materialiteit. 
Wat zegt het  ? Hoe ziet het eruit als ik daar een uitstulping 
plaats/maak ? Werkt het op die plek en past het in het geheel 
? Ook tijdens het afwerken van een werk is dit aanwezig. Ik 
kies het glazuur namelijk in functie van m’n werk. Het moet 
bijdragen aan de vorm en er geen afbreuk aan doen. Hierdoor 
ontstaan er nieuwe details en gradaties, ontstaan er nieuwe 
vormen ontstaan of worden deze hierdoor uitgelicht. Het 
werk krijgt door deze materialiteit vorm en substantie. 1

Een sculptuur of beeldhouwwerk liever, is materie en bestaat 
dus uit materiaal. Materie manifesteert zich in de ruimte en 
creëert een plaats. Zo wordt de materie meer naar voor ge-
bracht en kan ook een  schilderij meer en meer sculptuur 
worden. Wanneer je materie op de voorgrond plaatst, plaats 
je ook de textuur en het handtastelijke op de voorgrond. Dit 
alles tegenover het gegeven kleur. Het voelen of anders ge-
zegd het handtastelijke duidt op de ervaring van de huid via 
het contact met het oppervlak, wat niet dezelfde ervaring 
geeft als het oog en het oor dat doen.2  

Sculptuur - Materialiteit / Tactiliteit
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Om materie als absoluut te ervaren, moet de vormen ge-
wantrouwd en moet er gedacht worden aan materie op zich. 
Materie als onaantastbare aanwezigheid. Een aanwezigheid 
als iets dat van ons is. Onze vormen en betekenissen afwendt. 

3 Wanneer is materialiteit belangrijk voor de artistieke taal ? 
Hoe verhoudt het materiële zich tot conceptuele en tot  het 
beeld ? Draagt het bij aan het beeld of het narratieve ervan 
? Zo heb je ook veel artistieke processen die zelfs vertrek-
ken vanuit het materiaal (denk hierbij aan Minimal Art). 4 
Wanneer kan materie zichzelf tot een beeld vormen ? Als er 
hiervan sprake is dient men ook het technische vocabulari-
um erbij te betrekken omdat het ook gaat over een bepaalde 
techniek, dat gericht is op een concreet materiaalgebruik en 
de eventuele langzaamheid die daarbij hoort. 5

Zo heb ik vaak ondervonden, in m’n tweede bachelor, dat 
door heel dun  te werken, m’n creaties begonnen te barsten 
tijdens het drogen of het bakken zelfs. (Afbeelding 24 en 25) 
In het begin had ik daar wat moeite mee omdat ik het be-
schouwde als een imperfectie, terwijl het eigenlijk juist een 
opportuniteit is. Je zou kunnen zeggen dat het beperkend 
werkt, het zorgt voor fragmentatie in je werk. 6 Je kan er mee 
werken. Het kan iets bijdragen aan je werk. In m’n twee-
de bachelor was ik juist bezig met insneden in m’n werken 
te maken, terwijl een barst juist een heel natuurlijke snee is. 
(Afbeelding 26) Uiteindelijk ben ik het toevallige beginnen 
toelaten in m’n werk. De barsten beginnen gebruiken als een 
vormelijk onderdeel van m’n werk. 

Hoor ik dan bij de materiekunst ? Wat is dat juist ? Het is een 
vorm van abstract-expressionisme. Het materiaal waaruit het 
werk vervaardigt wordt, staat hier centraal. Het is geen mid-
del, maar een doel op zich. Er wordt minder door rede , maar 
meer door geste bepaald in materiekunst. Zo kunnen er ook 
objets-trouvés geïntegreerd worden in een werk. 7 Daar heb 
ik persoonlijk meer moeite mee, om een objet-trouvé of 
ready-made te benaderen als een materiaal. Het is voor mij 
veel meer dan dat. Het is al een afgewerkt object met respec-
tievelijke doeleinden en betekenissen. Het staat vast. Het is
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niet kneedbaar. Het is kortom geen materiaal. 

Het draagt bij tot je conceptuele ideeën en heeft weinig met 
het creëren te maken. Ik snap wel waarom het aangereikt 
wordt. Het is een doel op zich, maar tegelijk vind ik het ook 
een middel om iets te bereiken. Wat dus haaks staat op de be-
tekenis van materiekunst.

Nu ja de keuze voor je materiaal wordt ook bepaald door de 
vooronderstellingen die aan het materiaal kleven. 8 Je kan kie-
zen om die vooronderstellingen in je voordeel in te zetten, of 
er juist tegen in te gaan. 

Waar gaat het dan echt om in m’n werk voor mij ? Is het ma-
terialiteit, tactiliteit, vorm of emotie ? Bij materialiteit gaat 
het erom dat het materiaal ten volle benut wordt. Dat het 
niets meer is dan het materiaal zelf. Het materiaal wordt het 
doel op zich. In dat op zicht zou m’n werk in klei er heel an-
ders uit zien, veel ruwere, minder bewerkt en dus ook minder 
vervormt. Een hoop klei zou het zijn, zonder enige tussen-
komst van de maker. Dit is niet het geval bij mij, dus zou je 
kunnen zeggen dat de tactiliteit primeert. Het tastbare, het ui-
terlijke door of zelfs aan de hand van  het materiële. 

Ik wil dat het oproept tot aanraken, dat het een drang hier-
toe zelfs oproept. Vandaar dat ze ook m’n werk mogen aan-
raken. Het is ook leuk om te spelen met de verwachtingen die 
ze daarbij zouden hebben. Want als je m’n polyethaan werken 
ziet liggen denken de meeste aan een vulkanische steen, ter-
wijl het juist heel plakkerig en niet aanvoelt als steen. Het is 
ook veel lichter dan steen, veel mensen zijn dus ook verwon-
derd wanneer ik m’n werk zonder enige moeite kan opheffen. 
Nu kan ik ook hiermee iets doen, spelen met die lichtheid en 
zwaartekracht. Is dit echter een doel voor mij als kunstenaar ? 
Wil ik dit gevoel opwekken dat het surreëel is dat het elk mo-
ment dreigt om te vallen ?

Ik kan dus al met zekerheid zeggen dat tactiliteit primeert bo-
ven materialiteit, maar wat als ik het gegeven vormelijkheid 
erbij breng ? Wat primeert er dan ? Vormelijkheid is voor mij
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hoe je uit een vormeloze massa zoals klei iets concreet kunt 
halen. Waarbij je merkt dat er een maker aan te pas gekomen 
is. Je moet de hand van de maker kunnen voelen. Gaat dit nu 
dan nog over de vorm of eerder over de tactiliteit ? Ik denk 
eerder de tactiliteit, maar tactiliteit kan niet zonder vorm en 
de vorm op zich kan niet zonder het maakproces, dus de zeke-
re emotie die erbij komt kijken is niet ook niet weg te denken. 

     

Voetnoten                                                                                                                                            

1 Pil, Lut en Peeters, Jan, Materie & Beeld, ?, p.13.

2 Lauwaert, Dirk, De sculptuur als project,1997. Verkregen op https://www.dewit-
teraaf.be/artikel/detail/nl/1392.

3 Pil, Lut en Peeters, Jan, Materie & Beeld, ?, p.15.

4 Pil, Lut en Peeters, Jan, Materie & Beeld, ?, p.17.

5 Pil, Lut en Peeters, Jan, Materie & Beeld, ?, p.17.

6 Pil, Lut en Peeters, Jan, Materie & Beeld, ?, p.16.

7 Anoniem, Materiekunst, z.j. Verkregen op http://www.kunstbus.nl/kunst/materie-
kunst.html.

8 Pil, Lut en Peeters, Jan, Materie & Beeld: Anton Reijnders, ?, p.45.
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Je voelt dat er in m’n werk meer aan de hand is dan het tac-
tiele of het vormelijke. Er komt ook emotie bij kijken. Dit is me 
duidelijk geworden door stil te staan bij het werk van Peter 
Buggenhout. (Afbeelding 27, 28 en 29 ) Waar het werk eer-
der er staat en alle mogelijke vormen van interpretatie teniet 
doet. Er is geen ruimte tot fantasie. Dit omdat het vormelijke, 
het materiële en de context waarin het werk geplaatst wordt 
dit ook afdwingt. Wat bij mijn werken minder het geval. Het 
komt niet echt dwingend over. De reden hiervan is omdat er 
meer aandacht is gegaan naar het huidoppervlak van m’n 
werk. 

Ondanks dat ik me geïntrigeerd  voel door de werken van 
Buggenhout en hoe ze op zichzelf staan, voel ik me toch te-
vreden met de werken die ik maak. De huid die ik nu aanreik 
en creëer in m’n kleiwerken is precies wat ik als kunstenaar 
op dit moment wil doen. Ook al heb ik een bepaalde affini-
teit met de werken van onder andere Peter Buggenhout en 
Berlinde De Bruyckere. Ik voel aan dat ik niet zozeer zo’n type 
werken maak. Je zou wel kunnen zeggen dat m’n polyethaan 
werken er meer bij zouden kunnen horen. (Afbeelding 30) 
Toch ben ik niet voor de 100 % tevreden van die werken. Er 
zijn bepaalde elementen waar ik me op blind staar. Dan heb ik 
het vooral over de algemene vorm van het werk. Je voelt dat 
ik er als maker niet veel inbreng in heb kunnen doen. Waar 
ik wel tevreden van ben is de huid en het kleurgebruik in de 
huid. 

Emotie - Vorm
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Dit gezegd zijnde, hoe zit het dan met de verhouding emo-
tie-vorm in m’n werk ? Wat is de relevantie hiervan ? Is het 
werk van een kunstenaar een proces waarin iets gecreëerd 
wordt ? Of is het gehele idee van creatief en artistiek werk, 
iets sentimenteels ? 1

Degenen die geen beroep doen op emoties, vinden vaak ook 
het representatieve ook geen meerwaarde in diens werk. 
Degenen die zich dan wel weer op het concept focussen, ma-
ken wel gebruik van illusies en emoties. Die laatsten beschou-
wen de vorm ook als een onafhankelijke waarde. Geen enkele 
vorm is uniek, de ene beschouwd het als een uitdrukking 
van iets, de andere als een invloed van iets.2 Wat betekenen 
kunstwerken dan voor ons als mens ? Er zijn namelijk meer 
toeschouwers dan makers in de kunst. Emotie kan beschouwd 
worden als het effect van een kunstwerk op de toeschouwer 
of als de bron waaruit het idee van de kunstenaar voor het 
werk ontstaan is. 3 De polariteit van emotie en vorm is een 
probleem op zich. Emotie/gevoel wordt geassocieerd met 
spontaniteit en dit op zijn beurt met informaliteit. Vorm duidt 
op formaliteit en dus onrechtstreeks op de afwezigheid van 
gevoel.4 De kracht van emotie gaan in tegen de perfectie van 
de vormen. 

Een kanttekening – De laatste zin, spreekt 
me enorm aan, meer specifiek vind ik zeer 
goed bij m’n werken passen. Daar dat het 
vormelijke niet de weergave van perfectie 
is, in tegendeel. Het zijn geen strakke vor-
men. De emotie laat hier het onvolmaakte 
toe. De huid is niet strak en dat moet voor 
mij ook niet. Het spreekt zo meer tot de 
toeschouwer. Er is meer ruimte voor inter-
pretatie. – Einde kanttekening

Emotionele aspect van een kunstwerk moet je beschouwen 
als iets wat zich integraal in het werk bevindt. Een werk drukt 
de stemming niet persé uit. Het geeft de stemming weer. Het 
vervult en doordringt de toeschouwer. De stemming hoort na-
melijk bij de totale beeldvorming van het werk.5 
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negatieve of zelfs pijnlijke emoties zoals angst, verdriet en 
woede. Emotie is het centraal gegeven in de relatie tussen de 
toeschouwer en het kunstwerk. Wat wel moeilijk te begrijpen 
is, is waarom we echte emotie kunnen voelen ten opzichte 
van kunst. Hoe kan deze emotie die we voelen ten opzichte 
van een kunstwerk gerechtvaardigd worden ?  

Zo is het ook zo dat emoties objecten nodig hebben. Ze schrij-
ven bepaalde eigenschappen toe. Emotie kan niet gevoeld of 
ervaren worden zonder een object die het overbrengt. Zo kan 
angst toegeschreven worden aan de gevaarlijke aard of kwali-
teit van het object. Iemand zijn opvattingen over de aard van 
deze affectieve toestanden kunnen verschillen. Het is relevant 
en afhankelijk van persoon tot persoon. Emoties kunnen ook 
afhankelijk zijn van overtuigingen over hun bestaan en recht-
vaardiging ervan. Je moet je bewust zijn van de emotie en er 
ook in geloven dat het daadwerkelijk bv. angst is dat je voelt. 
Een emotie is namelijk iets wat je moet ervaren. Ze hebben 
verschillende niveaus van intensiteit. Een emotie moet even-
redig zijn aan zijn doel.7

Een kunstwerk zit vol met expressieve elementen anders zou 
het ook geen emoties kunnen opwekken. Zo beschouwde 
Kandinsky (1926) beschouwde de visuele elementen nl. een 
punt, een lijn en een vlak (die de basis elementen van de ab-
stracte kunst zijn) als levendig en expressief. Hij maakte een 
onderscheid tussen de richting van de lijnen. Lijnen die naar 
omhoog gaan associeert hij met vrijheid, emancipatie en licht-
heid. Lijnen omlaag koppelt hij aan dwang, zwaarte en ver-
steviging. Zowel in schilderkunst als dans worden er relaties 
tussen vormen en emoties gevonden, zoals in Sawada, Suda 
en Ishii (dansen) kun je de relatie tussen de karakteristieken 
van de armbewegingen en emotionele expressie terugvinden. 
Boosheid wordt uitgebeeld met snelle en krachtige bewegin-
gen. Verdriet wordt dan weer met langzame en minder krach-
tige bewegingen uitgebeeld. De richting van de bewegingen 
zijn vaak gelijk en de afstand van deze verschillende bewegin-
gen zijn eerder kort. Blijdschap wordt ook uitgebeeld met de 
zelfde aard van bewegingen als bij verdriet. Het enige verschil
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is hier dat bij blijdschap de bewegingen in verschillende 
richtingen zijn (grotere indirectheid) en de afstand van ver-
schillende bewegingen zijn langer (wat wijst op meer expan-
siviteit). Zo onderzocht De Meijer ook de relatie tussen de 
armbewegingen en emotionele expressie. Hij concludeerde 
dat positieve emoties gelinkt konden worden aan opwaartse 
bewegingen. Terwijl negatieve emoties dus gekoppeld kun-
nen worden aan neerwaartse bewegingen.8  In elke beweging, 
houding of toon hangt een emotie of een representatie van 
emotie aan vast. 

Hoe iemand zich namelijk houdt en voelt tegenover iemand 
anders is te zien aan hun houding. Zo passen mensen hun 
houding aan de andere aan. Dit door o.a. de houding van an-
deren na te doen.  Ik zal even vier manieren hieronder aanha-
len. De symmetrische of asymmetrische houding, toekeren of 
afkeren, insluiten of uitsluiten, gesloten of open houding. De 
symmetrische houding is een houding waarbij armen en be-
nen, zowel links als rechts in gelijke positie gehouden worden. 
Wanneer iemand deze houding aanneemt, toont deze respect 
of onderdanigheid naar iemand of iets anders toe. Wanneer 
je je comfortabel voelt bij iemand dan neem je de asymmetri-
sche houding aan. Zo leun je naar een kant toe, zak je wat on-
deruit, leg je je benen over elkaar. Hoe meer belangstelling je 
in iemand hebt hoe meer je je naar die persoon toekeert. De 
armen en benen hebben hierin een belangrijke rol, niet alleen 
het hoofd en het lichaam. 

Als iemand zich wil mengen in een gesprek, dit is pas moge-
lijk als de deelnemers uit het gesprek ruimte geven hiervoor. 
Ze worden verondersteld zich lichtjes van elkaar af te keren. 
Iemand die zich niet zeker voelt neemt een gesloten houding 
aan. Hij kruist zijn armen of benen. Zo schermt hij/zij zich af 
voor een intieme benadering. Een open houding toont blijk 
van vertrouwen in de ander.  De verschillende houdingen 
worden ook in twee non-verbale dimensies bekeken, nl. ex-
pansiviteit. Het meer of minder ruimte in beslag nemend en 
openheid. De armen en benen zijn bij elkaar of gespreid. Dit 
geldt ook voor objecten. Deze zijn niet dominant van nature
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uit maar staan in relatie tot de objecten uit de omgeving die 
we al eens gezien hebben. Objecten worden veiliger en in-
troverter ondervonden bij toenemende dichtheid. Ze wor-
den vrijer, minder veilig en extroverter gevonden bij een 
afnemende mate van dichtheid. Objecten worden dominan-
ter, indrukwekkender bij toenemende hoogte. Bij afnemende 
hoogte worden ze onbelangrijker en bescheidener gevonden. 
Wanneer er meer balans is in het object, komt het object kal-
mer, sterker en gecontroleerd over. Bij onbalans wordt het als 
onrustig, wankel en ongecontroleerd ervaren. 9 

Wat dus eigenlijk ook inhoudt dat je hiermee rekening kan 
houden in een sculptuur. Er op inspelen bedoel ik hiermee. 
Wanneer je een groter sculptuur maakt, komt deze dominan-
ter over dan wanneer je een minuscuul werkje maakt. Als je 
een groot sculptuur op de grond plaats versterk je nogmaals 
de band met de toeschouwer omdat het op dezelfde onder-
grond bevindt. De richting van het sculptuur, getorst, recht-
lijnig, schuin,… zal ook wel bijdragen aan het gevoel die de 
toeschouwer bij het beeld krijgt. 

Voetnoten                                                                                                                                            

1 Langer, Susanne K., Feeling and form, 1953,USA: Charles Scribner’s Sons, p. 24.

2 Langer, Susanne K., Feeling and form, 1953,USA: Charles Scribner’s Sons, p. 27.

3 Langer, Susanne K., Feeling and form, 1953,USA: Charles Scribner’s Sons, p. 28.

4 Langer, Susanne K., Feeling and form, 1953,USA: Charles Scribner’s Sons, p. 31.

5 Langer, Susanne K., Feeling and form, 1953,USA: Charles Scribner’s Sons, p. 33.

6 Langer, Susanne K., Feeling and form, 1953,USA: Charles Scribner’s Sons, pp. 34-39.

7 Naar, Hichem, Art and emotion,z.j. Verkregen op 25 april 2018 op http://www.iep.
utm.edu/art-emot/.

8 Roebers, Nora, Relateren van vormen aan emoties, p. 26, 2013. Verkregen op 20 
april 2018 op http://essay.utwente.nl/63360/1/Roebers_Nora_eindverslag.pdf.

9 Roebers, Nora, Relateren van vormen aan emoties, p. 26, 2013. Verkregen op 20 
april 2018 op http://essay.utwente.nl/63360/1/Roebers_Nora_eindverslag.pdf.
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Het vormeloze: wat houdt het in als term ? Naar wat wordt er 
verwezen ? Bovenal : wat is het voor mij ? Iets wat vormeloos 
is, is iets dat niet gemaakt is door een bewuste maker. Je kan 
er geen hand van een maker in herkennen. Het bestaat puur 
vormelijk vanuit het materiaal zelf.  Een hoop massa waar je 
geen andere vorm in kan krijgen dan de hoop die het is. Ik 
denk hierbij vooral aan kleimodder. Hoe hard je ook probeert 
je kan er geen vorm in krijgen. Het gaat altijd terug naar zijn 
oorspronkelijke vorm wat je eigenlijk zelfs niet onder de term 
‘vorm’ onder kan brengen. Het is onderdanig aan de zwaar-
tekracht, het voldoet en beaamt alle kwaliteiten van het ma-
teriaal. Het is een natte massa die net geen plas is. Het wordt 
voor een deel nog bijeen gehouden, het valt net niet uit el-
kaar. Ik kan het nog sterker stellen : het is afvalmateriaal dat 
willekeurig samen geplaatst is zonder enige bewuste maker. Ik 
beschouw m’n artistiek werk niet als iets vormeloos, ik denk 
bij de term ‘vormeloosheid’ aan iets dat daadwerkelijk zijn 
vorm niet kan houden. Wat dus volledig tegengesteld is aan 
m’n werk. Ik ben juist bezig met het verkrijgen van een goed-
doordachte organisch gegroeide vorm. Het materiaal die ik 
gebruik cfr. keramiek, kan na het bakken, dit zeg ik er duidelijk 
bij, niet terug gaan naar zijn oorspronkelijke vorm. Daar dat 
het een metamorfose ondergaat van klei naar keramiek. Op 
zich kan ik wel zeggen dat ik het materiaal deels het vormelij-
ke mee laat bepalen en dus in dat opzicht wel bij het vormelo-
ze thuis hoor. 

Vormeloosheid / Het Vormeloze - Het 
Lelijke
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Vormeloosheid is en blijft een term die voor mij moeilijk te 
bevatten is, of iets te simplistisch zelfs overkomt. Alsof het ge-
bruikt wordt als een term om iets onder te brengen waar je 
niet verder op in wil gaan als buitenstaander. Terwijl het juist 
de term als dusdanig overstijgt en het meer inhoudt dan wat 
het woord zelf wil zeggen.  Wat je kan zeggen van de term 
vormeloosheid is dat het de algemene vereiste dat alles zijn 
vorm moet hebben onderuit haalt. 1  Zo heb je Bataille die 
zegt dat het hele universum waarin het object zich bevindt, 
het aantast en uit zijn vorm brengt. 

Zo kan je de sokkel ook beschouwen als een vormeloos ding. 
Het weekt elk ding los uit z’n vaste toestand en brengt het uit 
zijn evenwicht waardoor het uit zijn grenzen van zijn vorm 
breekt. Het is het resultaat van verandering en vernieling op 
zich. De kunst wordt verwacht de mens bewust te maken  van 
zijn vergankelijkheid en dus ook van zijn eindigheid. Alle din-
gen en ieder levend wezen bestaat slechts dankzij zijn vorm, 
specifieker dankzij zijn contouren, de grenzen waarin het/hij/
zij omsloten zit. Je kan pas de eindigheid van iets aantonen als 
je juist die grenzen te buiten gaat. Het houdt dus in dat het 
object of persoon uitlevert aan het grenzeloze (aangezien je 
voorbij de grenzen brengt) en het dus hieraan ten onder gaat. 
2 

Het vormeloze is hetgeen dat overblijft wanneer men bij al-
les de vorm heeft weggehaald en deze ook nog eens ge-
supprimeerd wordt waardoor er enkel het suprematische 
vormeloosheid overblijft, met andere woorden een originaire 
on-vorm. Het vormeloze is hierbij niet meer dan een onvorm 
zoals bij Malevich ‘Zwart vierkant’. (Afbeelding 31) Alleen 
wordt het bij Malevich een nieuwe fundament en zelfs een 
bron van creativiteit dan dat het een zwart gat is zoals bij 
Bataille. 3 

Een mooie quote die ik in dit onderdeel wil plaatsen is : “Alles 
wat vorm heeft, wat aards en uit materie bestaat, leidt je af. 
Wanneer je iets kunt weergeven dat bestaat buiten de dimen-
sies van tijd, materie en ruimte, dan pas maak je echte kunst.” 
(van Meel, Piet, Kunst is een glimp van het vormeloze, z.j.) 4
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Zo heb je de ‘Anti Form-beweging’ die breekt met het forma-
lisme als systeem, waarbij het reductieproces van de vorm 
radicaal wordt omgekeerd tot vormeloosheid. Het gaat tegen 
het minimalisme in. Minimalisme legt een geschapen orde op 
en hierin is de relatie met de materialiteit van het voorwerp 
zo goed als onbestaande. De vorm is hier het allerbelangrijk-
ste, het werkproces is ondergeschikt en blijft zo goed als on-
zichtbaar. Enkele kenmerken  van de Anti Form-beweging is 
het weigeren om te esthetiseren. De vorm wordt geen doel 
op zich meer. De strakke industriële producten zoals in de 
Minimal Art worden verlaten en er wordt meer gebruik ge-
maakt van materialen die rechtstreeks gemanipuleerd kunnen 
worden. De dynamiek van deze materialen bepalen zo ook de 
manipulatie die op een toevallige manier gebeurd. De tijdsbe-
leving van de Anti Form-beweging zit hem in de ervaring van 
de tijdelijkheid die heerst in de materialiteit van het werk. Een 
voorbeeld hiervan is het werk van Robert Morris ‘Untitled 
(Threadwaste)’, uit 1968.5 (Afbeelding 32) Het werk bestaat 
uit verschillende soorten ‘afval’materiaal nl. vilt, hout, asfalt, 
lood, stalen kabels,… De verschillende materialen zijn op de 
grond geplaatst als een soort van afvaldeken. Het is één grote 
amorfe massa. Morris laat de artistieke controle grotendeels 
over aan het materiaal zelf. Zo zegt hij ook “Chance is accep-
ted and indeterminacy is implied.” (~ Kans wordt geaccep-
teerd en het onbepaalde wordt geïmpliceerd.)6

Een kanttekening – Waar ik me hierbij kan vin-
den, is het materiaal mee het werk laten bepa-
len en zo dus de artistieke controle deels in het 
materiaal ook plaatsen. Dit vind ik als een kun-
stenaar een zeer belangrijk gegeven. In mijn po-
lyethaan werken is dit zeer aanwezig, ondanks 
de lichte ergernis van mijn kant dan. Dus eigen-
lijk kan ik me erin vinden, maar anderzijds wil 
ik toch als maker meer controle hebben dan dat 
het geval is bij Robert Morris. Ik vind het wel 
een mooie gedachte. - Einde kanttekening

Een andere kunstenaar die ik hier kan plaatsen is Nick Ervinck. 
Zijn werk bestaat uit computer gegenereerde vormen die 
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overal geplaatst kunnen worden. (Afbeelding 33) Ondanks zijn 
vormeloze eigenschappen worden ze toch vergeleken met ko-
raal, ei,…  Ervinck verwijst naar zijn werken als ‘Blobs’. 7  De 
omgeving waarin ze gerealiseerd kunnen worden, kan net zo 
goed virtueel als werkelijk zijn (met werkelijk bedoel ik in zijn 
atelier). Er bestaat geen grens tussen beide. Het technologi-
sche en artisanale gaan hand in hand. Het ene moment is het 
enkel abstract (cfr. technologie) het andere concreet (cfr. ac-
tueel in de ruimte). Elk beeld is een proces, er bestaan niet 
zoiets als een  zuiver abstract beeld. De kijker haalt of ziet het-
geen erin wat hem of zij aanbelangt. Zo is elk beeld dan eigen-
lijk ook een verbeelding. Een abstract beeld kan niet uitgelegd 
worden, het draagt zijn betekenis impliciet in zichzelf. 8

Als je vormeloos zegt, denk ik onrechtstreeks ook aan abstrac-
tie. Het verlangen naar abstractie kan je gelijkstellen aan het 
verlangen naar het universele. Deze vorm van representatie 
denken vertrekt vanuit de ideële werkelijkheid die kenbaar 
en dus representeerbaar is. Dit werd in vraag gesteld door 
het differentiedenken van Georges Bataille, nl. wanneer heeft 
iets vorm en wanneer is het vormeloos ? 9 Wanneer is iets ab-
stract of concreet ? De grens hiertussen is zeer dun. Iets wat 
abstract is, is niet voorstelbaar als vorm. Het houdt geen ver-
band met de zichtbare werkelijkheid. Wat concreet is, kan wel 
als vorm voorgesteld worden. Voor Plato is een vorm die op 
zichzelf staat, vorm als abstractie.10 

De term die ik hier nog bij wil plaatsen is ‘het lelijke’. Zaken/
objecten die we banaal of lelijk vinden, kunnen toch interes-
sant worden wanneer ze gunstig afgebeeld worden. Hoe iets 
geplaatst wordt en in welke ruimte, bepaalt voor grote deel 
wat we van het werk vinden. Iets wat onregelmatig, ruw, ver-
weerd of onvolledig is, kan toch tegen de klassieke schoon-
heidsnormen in, de toeschouwer charmeren en bekoren. Het 
moreel of formeel lelijke wordt door de moderne kunst ge-
bruikt om de klassieke schoonheidsopvatting en het algemene 
burgerlijke opvatting van kunst te kelderen, om voorbij het es-
thetische als dusdanig te gaan. Zo is het dat ook conceptuele 
kunst niet aan het esthetische oordeel kan ontsnappen. Zo 
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blijft de dicussie of iets intrinsiek aantrekkelijk beschouwd 
wordt omwille van het vormelijke, het uitzicht, de manier 
waarop iets gemaakt is (cfr. werkproces) of de functie waar-
voor het gemaakt is. Dit kan je pas bepalen wanneer de din-
gen losgemaakt worden van hun nut, waarde en betekenis 
waarbij enkel het vormelijke en het werkproces van het ob-
ject overblijven. Dit kan bereikt worden door de manier van 
het tonen en het tentoonstellen. Het kanaliseert de aandacht, 
kadreert en isoleert het object. Het maakt het los van de om-
ringende wereld, maar brengt vervolgens ook codes en een 
zekere afstand met zich mee door het gebruik van o.a. sok-
kels. Zo tilt de esthetische appreciatie van de toeschouwer het 
ook uit het gewone, het individualiseert het object. Het lelijke 
moet hierbij vermeld worden, omdat dankzij de reflectie op 
het vormeloze en ook het abjecte, het duidelijk geworden is 
dat het lelijke als niet louter negatief gezien kan worden. Het 
kan gereduceerd worden tot de afwezigheid van schoonheid. 
11

“ Het vormeloze is het vage, de traag vloeibare mas-
sa, de blubber het kracht verlies, verval en ziekte, het 
rotte, de afscheidingen van het lichaam (cfr. het abjec-
te) als sterkste variant. Het wekt afkeer en walging op, 
het doet terugdeinzen en kokhalzen. “ (Verschaffel, 
Bart, Omtrent het lelijke, 2017) 12

Het woord vormeloos is niet louter een bijvoeglijk naam-
woord, het wijst op iets wat geen enkel recht heeft en overal 
geplet wordt zoals een spin of een worm. 13 Spuug is het ware 
symbool van het vormeloze, van het niet-verifieerbare en het 
niet-hiërarchisch. Het universum lijkt op niets en bevat niets 
meer dan informatie, is zoals het zeggen dat het universum op 
een spin of spuug lijkt. Daarom weigert Bataille “L’informe” te 
definiëren. Het dient niet alleen als adjectief, maar om dingen 
te déclassificeren in de wereld. Het vormeloze wordt volgens 
Bataille ingedeeld in 4 onderverdelingen: horizontaliteit, basis 
materialisme, puls en entropie. 

Wat je dus kan herleiden tot een soort van classificatie. Een 
classificatie waar de functie het declassificeren is van stijl,

50



thema, chronologie en oeuvre. Het declassificeren van de 
kunstgeschiedenis. 14 Het vormeloze toont zich nuttig bij het 
begrijpen van andere praktijken zoals bij het werk van Lucio 
Fontana of Jackson Pollock (Afbeelding 34), maar ook bij 
Andy Warhol’s Dance Diagrams (Afbeelding 35), Cy Twombly’s 
graffiti (Afbeelding 36) en Robert Morris zijn vilt stukken.15

Zodra de kunst bevrijd werd van zijn beperkingen door repre-
sentatie, is het begonnen aan de zoektocht naar z’n essentie 
om zijn bestaan te rechtvaardigen. Het tactiele dat de kunst-
geschiedenis behandelt is enkel en alleen de visuele represen-
tatie van tactiliteit. Materie bestaat enkel wanneer het een 
vorm aangenomen heeft. Ook al wordt de schilderkunst niet 
langer als een raam naar een andere wereld beschouwd, toch 
wordt het modernistische beeld nog teveel als een verticaal 
beeld opgevat, die de kijker de echte omgeving moet doen 
vergeten. In dit opzicht wordt kunst beschouwd als iets dat de 
toeschouwer van zijn of haar lichaam scheidt.16

Horizontaliteit is een staat van zijn. Het legt de onvolmaakt-
heid en dynamische aard van het object vast. Zo introdu-
ceert Giacometti opnieuw het horizontale in de kunst. Alsook 
Jackson Pollock die het schilderdoek plat legde op de grond 
om vervolgens deze te beschilderen. Hij was niet de eer-
ste die dit deed, wel was hij de eerste die de horizontaliteit 
in het werkproces echt onderstreepte als een essentieel ele-
ment. Deze isomorfe schilderijen zijn niet gericht op de toe-
schouwer als rechtopstaand lichaam en waarnemer.17 Doordat 
Pollock niet langer het penseel gebruikt, laat hij hiermee ook 
het verlengstuk van zijn hand los en wordt het proces deels 
door het materiaal zelf gedaan. De openbaring van deze ho-
rizontaliteit in het werk van Pollock is te danken aan enkele 
kunstenaars waaronder Morris, Warhol en de Gutaï-groep.18

Onder het basismaterialisme valt het tegengaan en overwin-
nen van de idealisering van de fetisjisering of ontologisering 
van materie. Het soort materie waar Bataille over wil praten 
is hetgeen waar je geen idee van kan hebben en in geen en-
kele zin rechten heeft. Materie kan niet geabsorbeerd worden 
door het beeld. 
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Een kanttekening – Na me verdiept te hebben in 
het vormeloze, ben ik tot het besluit gekomen 
dat ik me er deels in kan vinden. Het materiële 
is van zeer groot belang in m’n artistiek werk, 
maar het is niet zo dat het vormelijke onderge-
schikt is. Het is dan eerder zo dat het materiële 
en het emotionele de twee belangrijke elemen-
ten zijn in m’n werken. Meer specifiek, de rela-
tie tussen de emotie en materie. Het materiaal 
bepaald mee de vorm van het werk, maar alsook 
de emotie. – Einde kanttekening

Het is het concept van een beeld dat een onderscheid veron-
derstelt tussen vorm en materie. Het is juist deze grens dat 
het vormeloze probeert open te breken. Entropie slaat op 
de constante en onomkeerbare degradatie van energie in elk 
systeem. Die leidt tot toenemende staat van wanorde en van 
niet-differentiatie in materie. Entropie is een negatieve bewe-
ging. 19

Er zijn twee optie om het vormeloze te gebruiken, je kan het 
als een object van historisch onderzoek benaderen en de oor-
sprong ervan na gaan. Alleen riskeer je dat je het vormeloze 
verandert in een figuur en het stabiliseert als het ware.20

Het gaat er in de eerste plaats om de materie te declassifi-
ceren zonder dat het zich moet onderwerpen aan een ideale 
vorm van materie. De vormeloze materie die het basismateri-
alisme opeist, lijkt op niets. Het weigert zich te schikken naar 
elk begrip en abstractie. De materie is een ding op zich. 21 
Kunst is niets meer dan een extra laag van illusie en subli-
matie. Het is een vorm/middel dat symbolisme overbrengt. 
Meer en meer kunstenaars begonnen gebruik te maken van 
afval materiaal, meer specifieker industriële materialen.22 Het 
vormeloze is uitgestoten, het ontsnapt aan de geometrie, het 
idee, de morfologie, het metafoor, de figuur, betekenis,… Alles 
wat verzameld is in een concept is dat wat het vormeloze ver-
pletterd. Het vormeloze duidt op de vormen die de kracht 
hebben om te vervormen van iets vormeloos naar iets vorme-
lijks en omgekeerd.23
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Het ideale sculptuur voor mij is een sculptuur dat eigen is 
aan zichzelf en geen vormelijke elementen van iets bestaands 
overneemt. Het voedt zich niet op de herinneringen van  an-
dere beelden. Het spreekt voor zichzelf en staat los van alles. 
Het is belangrijk dat m’n werken overal geplaatst kunnen wor-
den. Ik maak ze niet voor een bepaalde ruimte of creëer ook 
geen vastgelegde context waarin m’n werk moet fungeren. 
Daar dat dit associaties en motieven met zich meebrengt en 
zo juist de kijker berooft van zijn vrijheid om te interpreteren. 
De drager van een sculptuur is de omgeving. Het is een open 
lichaam en staat in dialoog met zichzelf, de omringende ruim-
te en de toeschouwer. De omgeving zit in het beeld. Het be-
paalt hoe het beeld overkomt bij de toeschouwer.

Ik vind het belangrijk om werken te maken die van het figu-
ratieve afstappen die in een tijdperk, waar beelden over ge-
consumeerd worden, abstractie gebruiken om het herkenbare 
uit de beeldende kunst te weren. Door deze overconsumptie 
worden beelden meer en meer gewantrouwd. Alleen kun-
nen we niet zonder beelden. Beelden zijn ook nodig, de mens 
heeft sinds het begin der tijden beelden geproduceerd.Dus 
waarom zouden we ze nu achterwege laten ? Het enige punt-
je van kritiek dat je hierbij zou kunnen plaatsen is dat ieder-
een door de opmars van de technologie beeldenmakers zijn 
geworden. Er moet dus een onderscheid gemaakt worden 

Korte samenvatting
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tussen de kunstenaar als beeldenmaker en de gewone mens 
als beeldenmaker. Een andere oplossing om het wantrou-
wen tegen te gaan is  dat er terug gekeerd wordt naar de 
begeleiding van tekst bij een beeld. Wat de kunstenaar als 
beeldenmaker onderscheidt, vind ik, is de manier waarop het 
materiaal maximaal ingezet wordt. Waar gebruik gemaakt 
wordt van een zekere beeldtaal. Ikzelf gebruik geen taal in 
m’n artistiek werk omdat ik de toeschouwer niet wil duwen in 
een bepaalde richting van interpretatie. Het beeld moet zon-
der hulpmiddel kunnen spreken tot de toeschouwer. 

Enkele kunstenaars die ik bewonder zijn Berlinde De 
Bruyckere en Peter Buggenhout. De werken die zij maken 
spreken me heel erg aan. De Bruyckere creëert een gevoe-
ligheid van een gekweld en getormenteerd lichaam zonder 
daadwerkelijk iets menselijk of herkenbaars af te beelden. 
Buggenhout maakt dan weer werken die elke vorm van sym-
bolisme uit sluit. Hij gaat tegen de drang in van de mens om 
overal iets in te zien of in te herkennen. Je kan niet anders als 
toeschouwer dan dat het werk je overrompeld. 

M’n werkproces bestaat uit o.a. taille direct. Het houdt in dat 
ik creëer zonder vooraf te ontwerpen of vast te leggen wat ik 
ga maken. Ik ben ervan overtuigd dat m’n handen de materie 
volgt en zo de lichamelijkheid laat terugkomen in m’n werk. 
Mijn handen zijn namelijk mijn beste werktuig. Ik vertrouw 
erop dat ze weten wat te doen. In m’n artistieke praktijk is het 
vooral een samenspel tussen m’n handen, m’n ogen en het 
materiaal. De vraag die bij mij vooral leeft, is wat er het be-
langrijkste is in m’n werk : de materialiteit, tactiliteit, het vor-
melijke of emotie ? Of de relatie onderling ? Wanneer je de 
materie op de voorgrond plaatst, plaats je ook de textuur en 
het handtastelijke naar voren. Het handtastelijke link ik aan 
de tactiliteit. Daar dat het handtastelijke duidt op de ervaring 
van de huid in contact met het oppervlak. Ik hecht dus meer 
belang aan de tactiliteit dan het materiële. Als ik het gegeven 
vorm hierbij plaatst dan is het terug de tactiliteit die primeert. 
Als ik denk aan een werk waar het vormelijke primeert, dan 
denk ik aan strakke vormen. Het werk gaat er dus volledig
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anders uitzien dan wanneer ik meer belang hecht aan het 
huidoppervlak. Terwijl ik meer als maker aandacht hecht 
aan het huidoppervlak van m’n werk. Zo ben ik er ook zeker 
van dat ik dit niet zou kunnen creëren als er geen emotie 
aanwezig zou zijn in het maakproces. Wanneer het materiaal 
een doel op zich is, kan dit niet resulteren in strakke vormen. 
Emotie laat het onvolmaakte toe, het gaat in tegen de perfec-
tie van het vormelijke. Ik wil ook in een zekere zin emoties op-
wekken. Niet dat het zozeer een concrete emotie belichaamt, 
maar eerder dat de toeschouwer de emotie aanvoelt die erin 
schuilt. 

Ik plaatste m’n werk snel onder de term vormeloos, daar dat 
het niet gemaakt is naar een concrete vorm of dat het ook 
niet iets moet representeren. Na hierover gelezen te hebben, 
besef ik dat de term vormeloos veel verder gaat dan dit. Het is 
iets dat niet gemaakt is door een bewuste maker. Je kan er de 
hand van de maker niet in herkennen. Het bestaat puur vor-
melijk vanuit het materiaal zelf. Het wordt nog net bij elkaar 
gehouden. Hier kan ik dus besluiten voor mezelf dat het niet 
over het vormeloze gaat. Het is eerder de tactiliteit, het hand-
tastelijke en de emotie die hierin zijn plaats vind die voor mij 
als maker belangrijk zijn.
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Abject   “Hoogst verwerpelijk, verachtelijk” 

   (Verkregen op 20 mei 2018 op http:// 
   anw.inl.nl/article/abject)

Abstractie “Vervorming van het herkenbaar 
beeld, het origineel wordt terug ge-
bracht tot kleur, lijn en vorm.”

 “Het weglaten van niet-essentiële 
informatie om zo de fundamentele 
structuren zichtbaar te maken.”

 (Verkregen op 20 mei 2018 op 
http://www.betekenis-definitie.nl/
abstractie)

Abstracte kunst “Een kunstrichting waarbij niet ge-
streefd wordt naar de weergave van 
de realiteit.” 

 (Verkregen op 20 mei 2018 op htt-
ps://www.ensie.nl/redactie-ensie/
abstracte-kunst)

Anti Form-beweging “Een groep kunstenaars die werkzaam 
was in eind jaren ’60 in de VS. 

Situering van kunstenaars en Uitleg 
bij enkele termen
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 Die toeval en andere organische 
processen omarmde in het maken 
van hun sculpturen. Ze vertrokken 
van de inherente kwaliteiten van het 
materiaal waarmee ze een sculptuur 
vervaardigden. De kunstenaar moet 
afstand doen van de controle over 
het uiteindelijke uiterlijk van het 
kunstwerk.”

 (Verkregen op 20 mei 2018 op http://
www.tate.org.uk/art/art-terms/a/
anti-form)

Bataille, Georges ° 10 september 1897 - † 9 juli 1962

“Een Franse schrijver beïnvloed 
door o.a. Nietzsche en Hegel.  
Godsdienstwetenschapper en filosoof 
die verschillende werken geschreven 
heeft op het snijvlak van erotiek en 
mystiek, maar ook over surrealisme 
en transgressie. Enkele werken van 
hem zijn : “De Erotiek, 1991”en  “De 
innerlijke ervaring, 1989”. Enkele con-
cepten van hem zijn : ‘Base materia-
lism’ en ‘The Accursed share’.”

(Verkregen op 20 mei 2018 op htt-
ps://www.lucepedia.nl/dossieritem/
bataille-georges/georges-bataille 
en https://en.wikipedia.org/wiki/
Georges_Bataille)

Beeldhouwwerk “Een kunstwerk vervaardigd door het  
   houwen van steen.”

(Verkregen op 20 mei 2018 op ht-
tps://www.betekenis.be/woord/
beeldhouwwerk)
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Cole, Willem  ° 1957

“Een beeldend kunstenaar/schilder. 
De menselijke figuur is het hoofdon-
derwerp van zijn oeuvre. Hij maakt 
portretten vertrekkende vanuit een 
mengeling van wetenschap en schil-
derkunst. Zijn werken kunnen niet 
louter als schilderkunst gedefinieerd 
worden, maar ook als sculptuur en 
installatie. Hij probeert de verschil-
lende genres en media met elkaar 
te vermengen om een zo uitgepuurd 
en zuiver mogelijk resultaat te 
verkrijgen.”

(Verkregen op 20 mei 2018 op http://
galeriezwarthuis.be/en/artists/
willem-cole)

Conceptuele kunst          “De term werd in de late jaren ’60 
gebruikt om kunst te omschrijven 
die het intellectuele proces van de 
totstandkoming van een kunstwerk 
benadrukt.  Een voorbeeld hiervan is 
Joseph Kosuth met het werk ‘One and 
three chairs’.”

 (Verkregen op 20 mei 2018 op ht-
tps://www.ensie.nl/kunst-abc/
conceptuele-kunst)

De Bruyckere, Berlinde ° 1964

“Gentse kunstenares. Haar oeuvre 
bestaat uit installaties, sculpturen en 
schetsen van het lichaam (of delen 
ervan) die zich tussen afkeer en aan-
trekking bevinden. Ze experimenteert 
met verschillende afwijkende
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materialen zoals, lood, was en 
stro. Verder maakt ze ook gebruik 
van textiel en haar in haar werken. 
Enkele weerkerende thema’s in 
haar werk zijn kwetsbaarheid en 
vergankelijkheid.”

(Verkregen op 20 mei 2018 
op https://www.muhka.
be/nl/collections/artists/b/
artist/258-berlinde-de-bruyckere)

de Kesel, Marc “Hij is een wetenschappelijke secre-
taris en senior onderzoeker aan het 
Titus Brandsma instuut. Verder doet 
hij vanuit het filosofisch perspectief 
onderzoek  in domeinen zoals o.a. 
religie- en mystiektheorie, lacaniaanse 
theorie en kunst- en cultuurkritiek.” 

 (Verkregen op 20 mei 2018 op https://
marcdekesel.weebly.com/bio.html)

de Meijer, Marc “Een Nederlandse psycholoog die 
onderzoek gedaan heeft naar de li-
chaamsbewegingen en hoe ze aan 
emoties kunnen gelinkt worden.”

 (Verkregen op 20 mei 2018 op htt-
ps://www.linkedin.com/in/marco-
de-meijer-4b62a869/ en https://
link.springer.com/article/10.1007/
BF00990296)

Ervinck, Nick “Een Belgische kunstenaar die af-
komstig is van Roeselare. Voor hij aan 
z’n carrière als kunstenaar begon, 
studeerde hij accountancy. Hij com-
bineert computertechnologie met de 
vrijheid van de geest als inspiratiebron 
voor z’n artistiek werk.” 
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 (Verkregen op 20 mei 2018 op htt-
ps://www.vanhaerents.be/magazine/
de-vanhaerents-art-collection-stelt-
voor-nick-ervinck/)

Fontana, Lucio  ° 1899 - † 1968

“Italiaanse schilder, beeldhouwer en 
conceptuele kunstenaar, die geboren 
is in Argentinië. Hij herinterpreteerde 
de fysieke en theoretische grenzen 
van de kunst door kunstwerken te 
beschouwen als concepten van de 
ruimte. Met behulp van verrassende 
elementen door gaten en inkepingen 
in doeken te creëren om zo de on-
zichtbare ruimte zichtbaar te maken.”

(Verkregen op 20 mei 2018 op http://
www.theartstory.org/artist-fonta-
na-lucio.htm)

Futurisme   1909-1916

“Een Italiaanse kunststroming die op 
de toekomst gericht was. Het ideali-
seerde alles wat modern, nieuw en 
snel was. Ze bewonderde de schoon-
heid van het machinetijdperk. De 
stroming kwam in opstand tegen de 
gevestigde normen en waarden. Ze 
wilden zich enkel nog op de toekomst 
focussen. De vernieuwing moest 
bijgedragen worden door de kunste-
naars. In de ogen van de futuristen is 
de wereld continu in beweging en is 
alles onderhevig aan voortdurende 
verandering.”
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 (Verkregen op 20 mei 2018 op http://
kunst-modernisme.blogspot.be/p/fu-
turisme.html)

Giacometti, Alberto ° 10 oktober 1901 - † 11 januari 1966

“Zwitserse beeldhouwer en schilder. 
In de jaren ’30 bedacht hij als surre-
alist innovatieve sculpturale vormen. 
Na de oorlog gaat hij als existentialist 
een stijl creëren die de verschillende 
filosofische interesse in perceptie, 
vervreemding en angst samenvatte. 
Hij is het meest bekend voor z’n figu-
ratie werk dat bijgedragen heeft aan 
het motief van de lijdende menselijke 
figuur als symbool van de naoorlogse 
trauma.”

(Verkregen op 20 mei 2018 op http://
www.theartstory.org/artist-giacomet-
ti-alberto.htm)

Gutaï-groep “De eerste naoorlogse Japanse ar-
tistieke groep die in 1954 in Japan 
opgericht wordt door de schilder Jiro 
Yoshihara. De groep benadrukte de 
relatie tussen lichaam en materie bij 
het nastreven van originaliteit.” 

 (Verkregen op 20 mei 2018 op https://
en.wikipedia.org/wiki/Gutai_group)

Hesse, Eva   ° 11 januari 1936 - † 29 mei 1970

“Duits-Amerikaanse beeldhouwer. 
Ze begon als een expressionistische 
schilder die steeds meer begon te 
experimenteren met industriële en 
alledaagse of gevonden materialen. 
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Hesse verkent in de geest van het 
minimalisme hoe je met de eenvou-
digste materialen een breed scala aan 
organische associaties te bereiken. Ze 
kwam tot een nieuw soort abstract 
schilderij, die je ook kan zien als een 
vrijstaand beeldhouwwerk.” 

(Verkregen op 20 mei 2018 op http://
www.theartstory.org/artist-hesse-eva.
htm)

Iconoclasme “Het religieus gemotiveerde ver-
nietigen van iconen van menselijke 
afbeeldingen.”

 (Verkregen op 20 mei 2018 op https://
www.ensie.nl/betekenis/iconoclasme)

 “De leer, praktijk of houding van ie-
mand die godsdienstige beelden ver-
nietigt of zich verzet tegen iemands 
eerbied daarvoor. Ook te gebruiken 
voor de specifieke periode uit de 
Byzantijnse geschiedenis.”

 (Verkregen op 20 mei 2018 op 
http://www.betekenis-definitie.nl/
iconoclasme)

Isomorf “Lijn waardoor een gebied met be-
paalde dialectische buigingsvormen 
afgebakend worden. Gelijkvormig. 
Van dezelfde vorm.”

 (Verkregen op 20 mei 2018 op https://
www.betekenis.be/woord/isomorf)

Kandinsky, Wassily ° 4 december 1866 - † 13 december 
1944
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 “Een Russische schilder. Eén van de 
pioniers van de abstracte moderne 
kunst. Hij maakt gebruik van de sug-
gestieve relatie tussen kleur en vorm 
om een esthetische ervaring te creë-
ren die de aanblik, geluid en emoties 
van het publiek in zich opneemt. Hij 
geloofde dat abstractie de mogelijk-
heid gaf voor diepgaande, transcen-
dentale expressies.”

 (Verkregen op 20 mei 2018 op http://
www.theartstory.org/artist-kandins-
ky-wassily.htm)

Kosuth, Joseph ° 31 januari 1945

 “Amerikaanse conceptuele kunste-
naar en theoreticus. Hij was een van 
de grondleggers van de conceptuele 
kunst in het midden van de jaren ’60. 
Die tot aanzien kreeg en floreerde 
tot de jaren ’70. Hij was de eerste die 
woorden gebruikte in plaats van visu-
ele beelden. Hij onderzocht de relatie 
tussen ideeën, beelden en woorden 
die gebruikt kunnen worden om het 
over te brengen.”

 (Verkregen op 20 mei 2018 op http://
www.theartstory.org/artist-kosuth-jo-
seph.htm)

Laib, Wolfgang  °1950

“Wolfgang studeerde in de jaren ’70, 
maar keerde de medische wetenschap 
de rug toe uit onvrede. Hij maakt 
beelden van natuurlijke materialen 
zoals bijvoorbeeld stuifmeel. Er komt 
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een zeer grote zorgvuldigheid bij kij-
ken bij het installeren van de werken.  
Ze dwingen voorzichtigheid af. De ele-
mentaire en eenvoudige vormen van 
de werken ondersteunen dit.”

(Verkregen op 20 mei 2018 op 
http://ensembles.mhka.be/actors/
wolfgang-laib)

Lomer Is een ellipsvormige werktuig waarvan 
er een kant afgeplat is. Het is verkrijg-
baar in silicone of metaal. Het wordt 
gebruikt om klei te vormen en glad te 
strijken.

Malevich, Kazimir ° 26 februari 1879 - † 15 mei 1935

 “ Russische schilder en beeldhouwer. 
Malevich is de grondlegger van het 
suprematisme (~één van de vroegste 
en meest radicale ontwikkelingen in 
de abstracte kunst. Het wordt geïnspi-
reerd door het verlangen om te expe-
rimenteren met de abstracte vorm en 
de essentiële elementen va de kunst 
te isoleren. Wat resulteerden in sobe-
re abstracties die iets mystieks had-
den.) Zijn ideeën zullen uiteindelijk de 
theoretische onderbouwing vormen 
van niet-objectieve of abstracte kunst. 
Zijn meest belangrijke werk is de de 
verkenning van pure geometrische 
vormen en hun relaties met elkaar 
binnen de picturale ruimte.”

 (Verkregen op 20 mei 2018 op http://
www.theartstory.org/artist-male-
vich-kasimir.htm)
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Manders, Mark  °1968

“Nederlandse beeldend kunstenaar. 
Hij maakt voornamelijk installaties, 
tekeningen, sculpturen en kortfilms. 
Zijn werken zijn geen opzichzelfstaande 
kunstwerken, ze zijn een onderdeel van 
zijn ‘zelfportret als gebouw’; wat een 
labyrintisch sculpturale constructie met 
virtuele kamers is. Zijn meest bekende 
werken zijn zijn klei sculpturen.”

(Verkregen op 20 mei 2018 op 
http://ensembles.mhka.be/actors/
mark-manders)

Materiekunst “Abstract-expressionistische kunst 
waarin het materiaal waarmee men 
werk geen middel is om een afbeelding 
te maken, maar het doel op zich is.”

 (Verkregen op 20 mei 2018 op https://
www.ensie.nl/anw/materiekunst)

Matta-Clark, Gordon ° 1943 - †1978

“Hij wil niet zo zeer een architect of 
kunstenaar zijn, hij wil eerder onder-
zoek doen naar de limieten van de 
architectuur en de kunst. Zijn werk is 
een kritiek op de conventies binnen 
de architectuur.Zo benadrukken z’n 
interventies in de jaren ’60 en ’70 de 
toestand van New York als afbraakland. 
Hij wil experimenteren met het alterna-
tief gebruik van de ruimtes die ons het 
meest vertrouwd zijn.”

(Verkregen op 20 mei 2018 op 
http://ensembles.mhka.be/actors/
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gordon-matta-clark)

Michelangelo, Pistoletto ° 25 juni 1933

“ Italiaanse beeldhouwer, 
schilder en conceptuele kun-
stenaar. Hij ontwikkelde naast 
zijn klassieke schildertech-
nieken, een sterke interesse 
in de conceptuele aspecten 
in de kunst. Zijn gebruik van 
bescheiden materiaal legden 
de basis voor de Arte Povera 
beweging (~beweging die ge-
bruik maakten van alledaagse 
materialen die een pre-indus-
trieel tijdperk opriepen.)”

(Verkregen op 20 mei 2018 op 
http://www.theartstory.org/
artist-pistoletto-michelangelo.
htm)

Minimal art  1956-977

“Het is een non-figuratieve kunst-
stroming die gebruik maakt van zeer 
eenvoudige primaire basisvormen en 
de neutrale kleur van het (industriële) 
materiaal. Het gaat om de relatie van 
het kunstwerk met de toeschouwer 
en de omringende ruimte. De produc-
tiewijze lijkt industrieel en de gebruik-
te materialen zijn puur. Er wordt geen 
gebruik van sokkels of omlijstingen. 
Het handschrift van de kunstenaar 
ontbreekt in de materiaalbewerking 
of in het maken van het beeld.”

(Verkregen op 20 mei 2018 op http://
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www.kunstbus.nl/kunst/minimal-art.
html)

Morris, Robert  ° 9 februari 1931

“Amerikaanse beeldhouwer. Robert 
Morris was één van de centrale fi-
guren van het minimalisme. Hij re-
presenteerde een visie op kunst die 
teruggebracht is tot eenvoudige ge-
ometrische vormen ontdaan van alle 
metaforische associaties.”

(Verkregen op 20 mei 2018 op http://
www.theartstory.org/artist-morris-ro-
bert.htm)

Opbouwen Een techniek die gebruikt wordt als 
je werkt met klei, om een sculptuur 
te verkrijgen. Waarbij er ‘worsten’ 
gedraaid worden van klei en op el-
kaar bevestigd worden met kleislib. 
Vervolgens word het in elkaar ge-
smeerd aan de hand van bijvoorbeeld 
een lomer of met de hand.

Plato   ° 427 v.Chr. - † 347 v.Chr.

“Griekse filosoof, geboren in Athene. 
Hij was een leerling van Socrates. Hij 
is samen met Aristoteles de grootste 
filosoof van de Oudheid. In zijn werk 
‘Phaedo’ beschrijft hij voor het eerst 
zijn ideeënleer.”

(Verkregen op 20 mei 2018 op https:// 
  www.filosofie.nl/plato/index.html)

Pollock, Jackson ° 28 januari 1912 - † 11 augustus 1956

“Amerikaanse schilder. Hij is samen 
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met Willem De Kooning het boeg-
beeld van de Amerikaans abstact ex-
pressionisme, desondanks dat z’n  
 werk (cfr.druppelschilderijen) eerder 
omschreven wordt als action-painting. 
Zijn werk bracht elementen van het 
kubisme, surrealisme en impressionis-
me samen.”

(Verkregen op 20 mei 2018 op http://
www.kunstbus.nl/kunst/jackson+pol-
lock.html)

Rhoades, Jason  ° 9 juli 1965 - † 1 augustus 2006

“Een installatie kunstenaar. Hij werd 
bekend door het maken van groot-
schalige, chaotische omgevingen vol 
met verzamelingen van gevonden, 
veranderde of handgemaakte voor-
werpen. Hij was een van de grond-
leggers van een beweging genaamd 
‘Funk O ‘Metric, afgekort als FOM of 
FOAM.”

(Verkregen op 20 mei 2018 op 
https://en.wikipedia.org/wiki/
Jason_Rhoades)

Rodin, Auguste  ° 12 november 1840 - † 10 november  
   1917

“Franse beeldhouwer. Hij werd vaak 
vergeleken met Michelangelo. Rodin 
werd beschouwd als de vader van 
de moderne beeldhouwkunst. Rodin 
is een van de weinige kunstenaars 
die gekend is bij het grote publiek. 
Een bekend werk van hem is ‘The 
Thinker,1880’.”
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(Verkregen op 20 mei 2018 op http://
www.theartstory.org/artist-rodin-au-
guste.htm)

Schwitters, Kurt ° 20 juni 1887 - † 8 januari 1948

“Duitse schilder, collagist en schrijver. 
Schwitters werd beïnvloed door de 
modernistische ethiek van de Dada-
beweging, begon hij afval te verzame-
len en rechtstreeks te verzamelen in 
zijn kunstwerken. Wat resulteerde in 
collages.”

(Verkregen op 20 mei 2018 op http://
www.theartstory.org/artist-schwit-
ters-kurt.htm)

Sculptuur “Sculptuur is meer dan een stuk steen 
of brons dat in de ruimte geplaatst 
kan worden.”

 (Verkregen op 20 mei 2018 op http://
www.betekenis-definitie.nl/Sculptuur)

Teeuwen, Marjan ° 2 maart 1953

“Nederlandse kunstenares. Ze maakt 
grootschalige architectonische instal-
laties in gebouwen die op het punt 
staan om gesloopt te worden. Het eni-
ge wat er dan nog overblijft zijn de au-
tonome fotowerken. De constructieve 
kracht van het bouwen gaan hand in 
hand met de kracht van verwoesting 
en verval in haar werk.”

(Verkregen op 20 mei 2018 op http://
www.marjanteeuwen.nl/)

Twombly, Cy  ° 25 april 1928 - † 5 juli 2011
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“Amerikaanse tekenaar, schilder en 
beeldhouwer. Twombly maakte deel 
uit van de generatie die opkwam in de 
jaren ’50 in Europa. Hij concentreer-
de zich op de zijn directe omgeving 
inspelend op de geschiedenis en 
schoonheid die hij daar aantrof. Zij 
werken bevatten graffiti-achtige krab-
bels en krassen. Hij wordt beschouwd 
als een van de grootste Amerikaanse 
schilders na het abstract expressionis-
me. Twombly maakte gebruik van lage 
kunstmaterialen zoals o.a. potlood.”

(Verkregen op 20 mei 2018 op http://
www.theartstory.org/artist-twom-
bly-cy.htm)

Warhol, Andy ° 6 augustus 1928 - † 22 februari 1987

“Amerikaanse schilder, tekenaar, film-
maker en graficus. Hij begon als goed 
betaalde en commerciële illustrator 
in New York. Zijn zeefdrukken van 
o.a. Marilyn Monroe en z’n Campbell 
soepblikken werden al snel een syno-
niem voor de Pop-art (~beweging uit 
de jaren ’50 die brak met de abstracte 
expressionisten en wendde zich tot 
thema’s die het openbare leven en de 
massamaatschappij raakten.) Z’n po-
pulaire stijl en onderwerpen werden 
al snel verheft tot de hoge kunst. Hij 
creëerde enkele van de meest herken-
bare afbeeldingen in de kunst.”

(Verkregen op 20 mei 2018 op http://
www.theartstory.org/artist-war-
hol-andy.htm)
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Afbeeldingen
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Mark Manders, Installatie voor ‘Het Afwezige museum in Wiels’. (Foto door 
Kristien Daem.) 

Afbeelding 1

Afbeelding 2 t.e.m. 5

Brancusi, ‘The Newborn I’, 
brons, 1920. 

Brancusi, ‘Sleeping Muse’,   
1910. 

Brancusi, ‘The Newborn I’, mar-
mer, 1915.

Brancusi,  ‘The Newborn II’, 
1927.
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Boccioni, ‘Spiral expansion of 
speeding muscles’, 1913.

Afbeelding 6 Afbeelding 7

Boccioni, ‘Speeding muscles’, 
1913.

Afbeelding  8 

Marjan Teeuwen, ‘Verwoest huis Bloemhof’, 2012.

77



Marjan Teeuwen, ‘Verwoest huis gaza’, 2017.

Marjan Teeuwen, ‘Verwoest huis Piet Mondriaanstraat’, 2010-2011

Afbeelding  10

Afbeelding  9
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Gordon Matta-Clark, ‘Threshole’, 1972.

Gordon Matta-Clark, ‘Splitting’, 1974.

Afbeelding 11

Afbeelding 12
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Kimberly Vanderbeken, ‘Polyethaan werken tijdens “Out of the Studio#3”, 
2018. (Foto door Jolien Cornelis)

Kurt Schwitters, ‘Difficult’, 1942-1943.

Afbeelding 13

Afbeelding 14
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Berlinde De Bruyckere, ‘Kreupelhout / Cripplewood’ tijdens de Biënnale van  
Venetië, 2012-2013.

Afbeelding 15

Afbeelding 16

Kimberly Vanderbeken, ‘Keramieke werk tijdens “Out of the Studio#3”, 
2018. (Foto door Margo Veeckman)
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Willem Cole, ‘Le désir d’être deux’, 1988.

Willem Cole ‘L’impossibilité d’être deux’, 1990.

Afbeelding  18

Afbeelding  17
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Kimberly Vanderbeken, ‘Ameode Eda’, 2017.

Kimberly Vanderbeken, ‘Ameode Aamor’, 2015.

Afbeelding  19

Afbeelding  20
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Lucio Fontana, ‘Concetto spaziale natura’, 1959-1960.

Kimberly Vanderbeken, ‘Ameode Genice’, 2017.

Afbeelding  21

Afbeelding  22
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Kimberly Vanderbeken, Gebroken ameode door bakken in de oven, 2016.

Joseph Kosuth, ‘One and three chairs’, 1965.

Afbeelding  23

Afbeelding  24
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Kimberly Vanderbeken, Ameode Zion (met insnede), 2016.

Kimberly Vanderbeken, Eindjury 2015-2016

Afbeelding  25

Afbeelding  26

86



Peter Buggenhout, ‘The blind leading the blind #21’, 2007.

Peter Buggenhout, ‘Eskimo Blues II’, 1999.

Afbeelding  27

Afbeelding  28
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Berlinde De Bruyckere, ‘We are all flesh’, 2012.

Peter Buggenhout, ‘Gorgo #4’, 2005.

Afbeelding  29

Afbeelding  30
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Robert Morris, ‘Untitled (Threadwaste)’, 1968.

Kazimir Malevich, ‘Zwart vierkant’, 1915.

Afbeelding  31

Afbeelding  32
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Jackson Pollock, ‘One: Number 31’, 1950.

Nick Ervinck, ‘Olnetop’, 2010-2012.

Afbeelding  33

Afbeelding  34
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Cy Twombly, ‘Untitled’, 1960.
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