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Emma Willard, Picture of nations, 1835

Hieronymus Bosh, De Keisnijding, 1494-1515
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Sous les pavés, la plage!
Nostalgia Canaglia

Nostalgia as Hobsbawm so eloquently put is “... a twilight zone between 
history and memory; between the past as a generalized record which is open 
to relatively dispassionate inspection and the past as a remembered part of, 
or background to, one’s own life». It is in this zone that Sous les pavés la plage
tries to operate. Throughout history there have been multiple tentatives 
to represent it. For example by Emma Willard in Picture of nations, where 
one can observe history’s earie human anatomical lay out.

Nostalgia is born not as a literary term but as a medical term, coined by 
a Swiss doctor in the 16th century. It referred to the feverish, inaccurate, 
and often artificial ideas one had of the past. It spread to such an extent 
that it was branded a disease and its recommended treatment methods 
were leaches, opium and fasting. Approaching nostalgia as a disease 
the exhibition tries to group origins, symptoms and cures. Art as remedy 
against a sick way of remembering.

A revolution means an uprising as well as a completed cycle. It indicates 
a crucial part of the cycle and at the same time the cycle itself. Working around 
the exhibition’s title Vaast Colson decided to cover one of the gallery’s floors 
with carpet depicting the classical Flemish street stone named ‘Kei’.

The action during which Colson cuts out the ‘keien’ from the carpet 
represents the action of using street stones during a revolution, as well as 
the medieval ‘keisnijding’ (Translated freely it means ‘the removing of the 
cobblestone.’) depicted by Jheronimus Bosch. A medieval medical practice 
believed to cure naivety by cutting out a ‘kei’ out of the person’s forehead.

The second intervention Calamiteiten oproepsysteem is the orange safety 
thread visible throughout the gallery, usually used in bathrooms for the 
differently abled, is there to help us remind at any point in time that history 
and memory are non-canonical.
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Vaast Colson’s almost introspective participation and intervention origi-
nates from looking back at his own career. The artist tries to reason with 
the past by the re-contextualization of one of his first works as a young 
artist namely Der Höhenweg. Pairing an image of himself scaling the moun-
tain as a young artist with the official with metadata constituted online 
graphics depicting his careers path. In a way killing off the nostalgia before 
it can take shape.

Ursula Ott’s glass spheres propose a return to the pagan religions through 
the most advanced technology. Her discs are made out of industrial grade 
sky-scraper glass, and yet in their reflection they seem to capture a long 
forgotten misticism. Based on the first polished obsidian mirrors found 
in history these streamlined and contemporary spheres still need natural 
sunlight to be able too function.

Marc Vanderleenen’s Untitled and Walk in the park both show anatomical 
fragments in a desolate environment. An almost perfectly proportional torso 
gets a cube for a head as if still under construction. A seamingly laying human 
form without support, floating in a fragmented background. In Vanderleenen’s 
practice there is a continuous reference to history and its perception.

Ursula Ott, Blao, 2017

Marc Vanderleenen, Walk in the park, 2021
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Bradley Kronz’s constructed combine paintings reflect the beauty and quality 
of modern day detritus. The sophistication and refined way of working 
with these materials shows that beauty in art is often found in craft rather 
than material.

The Compositon Trouvée by Guillaume Bijl has a very strong aura of remem-
brance around it. A tentative to secure a sample of the present even in its 
most banal forms. These completely sterile fragments carry a very strong yet 
ambiguous meaning.

D.D. Trans’s minimal and elegant modifications to pre-existing objects 
turns them into surrealist machines. Almost all are marked by the relation 
between nostalgia and childhood. They are often light and attractive objects, 
that after a while start to function and reveal another meaning.

Bradly Kronz, Untitled, 2022

D.D. Trans, Orange, edition of 3, 2017
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Joke Hansen’s Between Canyons and deserts IX Seems to shows a crowded gaze 
of the desert. Almost completely covered by colourful ‘muscae volitantes’. 
Paradise circus on the other hand is free from any convention of direction, due 
to its cut-out frame it is freed from any pre-established notion of up. 

Jos de Gruyter & Harald Thys’s Two panels Primavera and Estate show 
a technological reproposition of the throughout history infinitly repro-
duced four seasons. Instead of the Idillyc landscape paintings the viewer 
is presented with polluted vistas of a once familiar world. Blue element with 
lantern model from the Coloured white elements series is a maquette intended 
for a public installation. The series consits of steam rolled steel bodies 
with faces on both sides. Sometimes functional, they were first presented 
as inhabitants of a paralell world. Continously mutating they observe the 
non-stop crawling of humanity.

Jos de Gruyter & Harald Thys, Primavera, 2019

Joke Hansen, Between canyons and deserts IX, 2022
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The diptych Toys of humanity by Nuvola Camera shows two objects found 
in the archeological museum of Lisbon. A sea star mimiced in stone and 
a seashell both stemming from the paleolithical period. Showing humani-
ty’s need to keep keepsakes even in mankind’s earliest moments. Isolating 
the grain as a common denominator between objects and drawing, she 
used paper with a rough grain to mimic the century’s of erosion.

Guy Van Bossche’s ongoing series of Kempinski Curtains underline the 
power of the curtain on its own. As an Instrument to hide or show 
splendour as the medieval drapes, or to sooth and render intimitate. The 
‘Kempinski curtain’ in particular is a reference to the story of Ida Dalser, 
first wife of Benito Mussolini. She was locked up in the psychiatric hospi-
tal on the island of San Clemente in the Venice lagoon. It has since been 
turned into an exclusive hotel due to it’s isolated location. During the artists 
visit this particular curtain and its deformed shape became the perfect 
vessel to represent the transformation of the building.

The landscape paintings by Brecht Koelman painted on canvas glued on 
aluminium to prevent deformation by humidity while working in nature. 
Show a higly technological approach to a very historic way of working.

Brecht Koelman, 2022-02-2021, 2021 Brecht Koelman, 2021-11-9, 2021

Nuvola Camera, Perla, 2021Nuvola Camera, Stella Marina, 2021
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Art and Language, Not needed now, 2021

Robbie Snelders, Helmand mk.2, 2022
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Robbie Snelders’s Helmand mk.2 is composed of used military gear sown 
together into a contemporary tapestry depicting war in its most effi  cient 
and functional way. 

Art and Language’s series Not needed now shows multiple visits at diff erent 
medical practioners. A series of drawings on individual newspaper pages, 
underlining the daily rythm of these visits. Not that it is needed now on the 
other hand is a historical reference to Malevich’s Black Square linked to 
the series by text.

Tramaine de Senna’s Trophy shows a with Americana ornamented greek vase. 
A reminder of antiquity’s liquidity and a possible comment on the tradi-
tional language of classicism. A visual language that has dominated histo-
ry in all aspects.

Michel Mulier father of the gallerists, autodidact artist, presenting animation 
cut-outs from the 60’s as an activity besides his main practice as a doctor.

Jack Early’s softsculptures have a visual language that is earily similar to 
how the brain repatches and artifi cially reconstructs our memories based 
on recent events.The frontal pieces are collages of family photo’s and 
found images while the backside of the softsculptures are covered in the 
ever-recurring pattern from his childhood bed chamber. A beautiful tenta-
tive to try and make the past corporal again.

9

Michel Mulier, Animation drawings, 1960s





11

Een conversatie tussen Wladyslaw Barion, 
Vaast Colson en Tamara Beheydt

Wat hier volgt, is een geconstrueerde fi ctie. Als auteur deelde ik twee gesprek-
ken met Vaast Colson en Wladyslaw Barion, in beide gevallen via Zoom, 
aangezien Vaast op dat moment tijdelijk resident was in het Frans Masereel 
Centrum, en Wladyslaw in Milaan woont. Kunstenaar Guy Van Bossche, 
die de oorspronkelijke initiatiefnemer van dit project is, contacteerde me 
met de boodschap dat ik Vaast en Wladyslaw, twee vrienden van hemzelf, 
‘absoluut moest ontmoeten’. Dat zegt Guy wel vaker over iemand, en zo goed 
als altijd heeft hij gelijk. Het tentoonstellingsproject Sous les pavés la plage
bij Mulier Mulier Gallery kreeg vorm na een lang gesprek tussen Guy 
en Vaast, vanuit de wil om iets voor elkaar en anderen te betekenen. 
De galerie ging de spreekwoordelijke sprong in het diepe aan en gaf de 
kunstenaars carte blanche. Soms vallen de dingen gewoon op hun plaats, 
ontstaat er een klik en leidt dat tot mooie samenwerkingen. Omdat één 
gesprek zo belangrijk was voor de geboorte van de tentoonstelling, stelde 
ik een nieuw en organisch gesprek voor met Vaast en Wladyslaw, die mee 
aan de origine ervan stonden. In dialoog komen we tot een verdiepende 
tekst, niet alleen over de tentoonstelling concreet, maar over de onderlig-
gende motieven, vragen, standpunten. Het is al heel lang mijn overtuiging 
(en misschien zelfs methode) dat de meest waardevolle ideeën ontstaan in 
gesprek. Een goed gesprek kan inspireren en energiseren. Op die manier 
is dit hele project tot stand gekomen en daarom lijkt het alleen maar pas-
send dat dit ook in de publicatie gerefl ecteerd is. In totaal spraken we bijna 
zeven uur lang. We deelden ernst, humor en nuance. Natuurlijk stoten 
we bij de tekstuele vorm op moeilijke discrepanties tussen gesproken en 
geschreven woorden. Af en toe moet toch een zin herschreven worden, 
een aarzeling weggewerkt, een paragraaf verplaatst. Dat is geen censuur, 
maar een unieke kans om onze eigen woorden op de best mogelijke en 
meest integere manier een plaats in de wereld te geven. Beschouw het als 
een experiment. – Tamara Beheydt

Vaast Colson, Keisnijding, 2022
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Vaast Colson
Calamiteiten oproepsysteem, 2022
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Tamara Beheydt: Ik heb geen strategie voor dit gesprek. Guy heeft me al 
veel over de tentoonstelling verteld, en me gevraagd om een tekst te verzor-
gen voor de publicatie. Toen ben ik via Wladyslaw op het idee gekomen om 
in gesprek te gaan. Conceptueel is het gesprek heel belangrijk geweest; men-
sen geraken met elkaar in gesprek en zo ontwikkelt zich iets. Persoonlijk 
krijg ik ook vooral ideeën en inspiratie in gesprek met mensen. Mensen le-
ren je dingen kennen, zetten je aan tot dingen en kunnen je zelfs van idee 
doen veranderen. Het hoort erbij dat hier niets dwingends aan is en dat 
er geen strikte vraag-antwoord stijl is. Misschien toch even beginnen met 
het ontstaan van de tentoonstelling. Wat zijn de belangrijkste motieven? 
Vaast, hoe is het idee ontstaan en hoe ben jij betrokken geraakt? Guy lijkt 
jou te beschouwen als een soort spilfiguur of katalysator, maar hoe zit dat 
precies in elkaar?

Wladyslaw Barion: Vaast was eerder betrokken bij de genesis van het 
project, en ik ben er niet veel later bij gekomen.

Vaast Colson: Antwerpen kent een rijke traditie van mensen van ver-
schillende generaties die elkaar leren kennen, op café of op tentoonstellingen. 
Je kan amper een stap buiten zetten of je komt iemand tegen. Dat heeft ook 
nadelen: als ik brokken maak in het nachtleven, heeft altijd iemand het 
wel gezien.

Op een concreet moment had ik Guy uitgenodigd als gast bij een spe-
cifieke student. Op een dinsdagochtend waren we samen, en ook met 
Nick Andrews, bij die student op atelier. Daarna gingen we even bijpra-
ten in een café en dat heeft de hele dag geduurd. We begonnen om 11u 
’s ochtends en ik weet het niet meer goed, volgens mij gingen we pas rond 
23u weer weg. Onze ontmoeting was heel lang, ook omdat we allemaal al 
twee jaar geconfronteerd zijn met een zekere voorzichtigheid. Voor mij 
persoonlijk was die hele periode een katalysator om de wereld anders te be-
naderen, iets minder in te zetten op het sociale, en bijna mezelf in een soort 
quarantaine te plaatsen. Door zo lang te praten komen er wel raakpunten 
boven. We zijn alle drie niet jong en beloftevol, in zekere zin hebben we een 
ervaring van een veranderende maatschappij. Daar gingen die gesprekken 
over: hoe het was, hoe het is, hoe het kan zijn. De toon slingerde doorheen 
ons gesprek van geagiteerd tot gekwetst, tot een zeker optimisme, … Omdat 
we zo lang spraken, zijn alle emoties gepasseerd. Dat vind ik boeiend, want 
het leert ons dat menszijn zoveel complexer is dan je in één schilderij kan 
overbrengen, of in één performatieve geste. Er is een affiniteit tussen men-
sen, los van hun werk… Ik ken Guy via zijn werk, Nick eigenlijk ook, maar 
als je begint te praten, is er een soort verbintenis op menselijk niveau.

Ik moet ook terugdenken aan de tentoonstelling van Guy in CC 
Mechelen: daar maakte hij er een punt van om deels zijn netwerk zichtbaar 
te maken, mensen uit te nodigen. Hij doet dat met zijn intuïtie en zijn hart, 
het is geen strategische geste. Dat is een kwaliteit waar ik veel affiniteit mee 

Left page:
Vaast Colson
Calamiteiten oproepsysteem, 2022
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heb. Ik heb dat in De Garage ook gedaan, mensen betrokken met wie ik 
samenwerkte. Peter Morrens deed dat ook heel mooi in De Warande. Het 
is een mooi signaal, denken vanuit een meer collectief handelen.

Dennis Tyfus en ik hebben lang, ongeveer vijftien jaar lang, ook veel 
samen georganiseerd, proberen platformen te creëren, en ik denk dat ik daar 
chronisch vermoeid ben uitgekomen. Mijn ontwikkeling, ook door corona, 
bestaat erin terug te vallen op mezelf en onderscheid te proberen maken tus-
sen wat een autonome artistieke daad kan zijn en waar kunst als vehikel en 
drijfveer mensen kan verbinden, het meer organisatorische. Zowel Dennis 
als ik zijn er al vaak mee geconfronteerd dat dingen organiseren voortkomt 
uit onze artistieke attitude, maar dat is niet hetzelfde als een tentoonstelling 
maken. Op de duur werd ik voortdurend gevraagd om het over andere kun-
stenaars te hebben en nooit over mezelf. Dat is prima, maar het interesseert 
me om dit te analyseren: je merkt dat een artistieke praktijk een klimaat is, 
een organisme. Je hebt er zelf ambities mee en stuurt het, maar het kan en-
kel functioneren omdat het zich verhoudt tot de wereld. De ander is hierin 
erg belangrijk. Je moet toelaten dat de ander mogelijk zichtbaar gemaakt 
wordt. Ik heb dat nooit een probleem gevonden, maar tegelijk kan dat soms 
gepaard gaan met een vorm van typecasting en dat vind ik absoluut geen 
compliment. Een organisch iets is spannend; dit verhaal is organisch, maar 
wat er ook kan gebeuren in een meer geformaliseerde organisatievorm is 
heel systematisch en soms is er sprake van typecasting. Dat is jammer, want 
dan is er van potentieel al onmiddellijk geen sprake meer.

TB: Dat faciliteren van andere kunstenaars, een platform bieden als 
een artistieke geste, interesseert me al jarenlang. Hoe functioneert dat? Ik 
vind het geniaal en ik geloof in die generositeit, in dat collectief idee. Maar 
het staat wel vaak haaks op een kunstwereld die toch voor een groot deel 
leunt op een markt, op verkoopbaarheid. Verkoopbaar bedoel ik zelfs 
niet enkel commercieel, maar ook communicatief: je image verkopen op 
Instagram, in gesprekken, etc. Wellicht gaat het ook over een bepaalde 
helderheid. Een rechthoekig beeld tegen een muur is duidelijker leesbaar 
als kunstwerk dan wanneer je iets organiseert. Die vreemde, vage lijn boeit 
me. Je ervaart dus ook een soort discrepantie als kunstenaar, het ene krijgt 
de bovenhand op het andere, terwijl het hand in hand kan gaan. Is er 
voor jou zelfs een grens tussen die dingen?

VC: Het gaat over processen. Het proces van bijvoorbeeld Raoul 
De Keyser, de omstandigheden die hij voor zichzelf organiseerde, kan over 
dezelfde dingen gaan, door gelijkaardige dingen geïnformeerd zijn, maar dan 
andere dingen uitstoten. In die zin is er hiërarchisch geen verschil, maar wel 
in hoe het tot stand komt en de eigenschappen van elk systeem zijn anders. 
In een wereld die heel sterk is geëconomiseerd, waar rendement belangrijk is 
en kunst soms enkel leesbaar is wanneer het op bepaalde manieren wordt 
bemiddeld… dan krijg je wel een verenging van zaken, waarin sommige 
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mensen op dingen willen kapitaliseren en anderen zich niet meer thuisvoe-
len. Dat is prima. Het boeiende aan een artistieke praktijk is dat het niet 
gedefineerd is. Het is wel concreet, maar niet benoemd. Er zijn verschillende 
mensen die ons dingen voor hebben gedaan, we zijn dus geïnformeerd, of we 
ons daar nu bewust van zijn of niet. Omdat Picasso Les Demoiselles d’Avignon
heeft gemaakt, kon Magritte zijn ‘période vache’ doen en kon Sigmar Polke 
zijn balpentekeningen aan de muur hangen als volwaardig werk. Voor mij 
gaat het over die systemen. Ik vind ook dat het deels de verantwoordelijk-
heid is van de kunstenaar, om de consequenties van die systemen in te 
schatten. Daarmee bedoel ik: je kan niet doen alsof je werk stopt nadat het 
gemaakt is. Artistiek gezien stopt het nooit, want je auteurschap is eraan ge-
koppeld. Dat hoop je ook, door het te signeren. Maar ook: op welk platform 
je het brengt en verkoopt, dat is allemaal deel van het werk. 

WB: Dus kunstenaars hebben een maatschappelijke verantwoordelijkheid?
VC: Vanaf het moment dat je de publieke ruimte betreedt, is dat zo. Dat 

zou ook een reden kunnen zijn om zich uit de publieke ruimte terug te 
trekken, terwijl je wel publiek bent geweest. En daar heb je dan niet hele-
maal in te kiezen natuurlijk.

TB: Heeft Guy na jullie lange gesprek besloten: we gaan die ‘vibe’, die 
energie, aangrijpen om iets concreet te laten gebeuren?

VC: We voelden alle drie een geloof in potentieel… Er is hoogtij en 
laagtij; dat is normaal en we zitten misschien in een soort laagtij. Heel die 
manier van denken is natuurlijk intoxicerend. Je bent eigenlijk succesvol, 
want je bent aan het doen wat je moet doen, maar toch is er een sluipend 
gevoel van hoe je wordt gepercipieerd. Guy voelde een energie om iets te 
doen, misschien zelfs iets te doen voor mij. Hij zei dat ik de broers Mulier 
moest ontmoeten, dat moest. Grappig, want eigenlijk was ik geen vragende 
partij. Ik vind mezelf eerder ervaringsdeskundige en ik werk er ook aan om 
ervaringsdeskundige te zijn. Het woord kunstenaar vind ik al lang niet meer 
van toepassing. Ik zit in een heel andere branche dan kunstenaars die ik nu 
rondom me zie – ik bedoel niet dat mensen niet mogen doen wat ze moeten 
doen, maar ik situeer me graag in de erfenis van een bepaald type kunste-
naar en dat is momenteel niet what’s going on. In die zin werkte ik de laatste 
jaren net om mijn ambitie te verleggen: die manifesteert zich niet meer in 
veel tonen. Ik wilde terug vanuit een anonimiteit werken, die artistieke prak-
tijk weer ongedefinieerd laten zijn. Zo’n twintig jaar geleden begon ik ook 
vanuit een anonimiteit. Dat schuift dan beetje bij beetje, weliswaar lokaal, 
op. Wanneer je begint les te geven, krijg je een andere verantwoordelijkheid. 
Wanneer er een boek is met je naam op ook. Dat heeft allemaal met elkaar te 
maken. Ik spreek vanuit mijn ervaringsdeskundigheid. Ik heb geen verlan-
gen meer om tentoonstellingen te doen. Ik geniet ervan om ‘nee’ te zeggen 
tegen allerlei dingen waar ik vroeger ‘ja’ op zei. Ik heb het verlangen om 
me opnieuw exclusief op te stellen. In een wereld waarin iedereen zichzelf 
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publiceert en manifesteert, interesseert het mij om te kijken of de artistieke 
strategie misschien bestaat uit: geen Instagram hebben, jezelf niet promoten.

TB: Eigenlijk past deze tentoonstelling niet binnen die hele ommekeer 
die je filosofisch vooropstelde.

VC: Ik ben aan het ‘de-branden’. Ik zou willen vermijden dat mijn ge-
zicht, mijn naam, gebruikt wordt. Er zijn enkele uitlopers.

TB: Is de tentoonstelling ook een manier om te tonen hoe het toch 
anders kan? Kunnen die twee attitudes in een artistieke praktijk elkaar in 
dit project raken? Is het een deradicalisering, een vorm van hoop naar de 
kunstwereld toe?

VC: Het hele project speelt zich af op een menselijk niveau. Ons ver-
haal, het gesprek met Guy en Nick toen ging ook over tekort, verlies, ver-
langen. Als passionele mens wil Guy er iets aan doen. Die urgentie voel 
je ook in zijn schilderijen en dat maakt hem een goede kunstenaar. Dat 
is voor mij de reden om toe te zeggen, want eigenlijk had ik niet de nood 
om tentoonstellingen te maken. Guy wil iets voor mij doen, en ik wil iets 
voor hem doen. Ik vind het heel bijzonder om de broers Mulier te ont-
moeten, Wladyslaw te ontmoeten, de andere kunstenaars, van wie ik er 
sommige ken en andere niet. Ik ben geïnteresseerd in dat onvoorspelbare, 
dat niet-geijkte, een stelletje ongeregeld dat op een of andere manier in een 
plooi moet vallen. Ik moet er ook mee opletten, want ik heb het gevoel 
dat ik getraind ben om in het centrum van die wereld te functioneren, 
maar dat centrum is verschoven, ook in de positieve zin. Er is een andere 
alertheid, een andere gevoeligheid voor de complexitiet van de wereld. 
Anderzijds gaat het blijkbaar heel goed met de samenleving, met de econo-
mie, als zoveel mensen kunstenaar kunnen worden en als een praktijk die 
ooit gemarginaliseerd was, nu hip en lifestyle is.

TB: Wladyslaw, hoe ben jij betrokken geraakt? Vaast is geen spilfiguur 
en wil dat niet zijn, maar jij neemt de touwtjes in handen als curator.

WB: Ik ben er ook vrij vroeg bijgekomen hoor. Ik weet niet precies 
wanneer Vaast en Guy elkaar ontmoet hebben, maar ik ben in januari be-
naderd geweest door Guy. Hij heeft Vaast altijd geïntroduceerd als iemand 
die hij al lang kende en die een ingreep in de tentoonstelling zou doen. Ik 
doe louter wat er verwacht wordt. Ik heb een visie bij de show, maar in 
tegenstelling tot andere projecten, gaat het echt van dag tot dag, de discus-
sies van welke kunstenaars moeten meedoen, de atmosfeer waar naartoe 
gegaan wordt. Ik hanteer een systeem dat post-planning heet: verdergaan 
van wat er gebeurt. Dat is niet complex – het is eigenlijk vrij lui – maar het 
weerspiegelt wel de 21e eeuw.

Na een aantal discussies met Guy bleek dat we, ondanks ons groot 
leeftijdsverschil, gelijkaardige opinies hadden. Alles wijst zich vanzelf uit. 
Ik heb Vaast vaak lang en intensief gehoord en telkens wanneer er een 
vraagteken of keerpunt was, was daar binnen de week een oplossing voor. 

Right page, from left to right:
Guy Van Bossche

Kempinski curtain IV, 2022
Kempinski curtain (study), 2022
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Als show is het prachtig, het is interessant, het werkt op meerdere lagen. 
Het is komisch, het is ook heel Antwerps vind ik, op een positieve manier, 
heel open. Het is moeilijk als concept, om te vatten, om juist af te bake-
nen… Uiteindelijk kom je tot de grootste puzzelstukken en die blijven: 
herinnering, nostalgie, ironie, en relativering. Daar kan ik zo diep of zo plat 
in gaan als ik wil. Het is een gemuteerde institutionele galerietentoonstelling.

TB: De allereerste conceptuele oorsprong, waar Guy en Vaasts wegen 
kruisten, ervaar je die urgentie ook zelf? Ook dat is gemuteerd naar een 
universelere, filosofische insteek.

WB: Dat heeft rechtstreeks te maken met wereldbeschouwing. Gramsci 
heeft een tekst geschreven die ik heel mooi vind (vooral in het Italiaans). 
Ik parafraseer: ‘De oude wereld is gestorven, de nieuwe heeft moeite met 
geboren worden, nu is de tijd van monsters.’ Die tijd is sinds WO II nog 
niet opgehouden. Er is geen mooie nieuwe wereld gekomen. Ik vind dat 
ik deel uitmaak van een van die monsters, ik ben een product van de 21e 
eeuw, met de mogelijkheid om internationaal te kunnen studeren, uit een 
gezin van creatieve mensen (kunstenaar vind ik een lelijk woord). Mijn 
vader is schilder, mijn moeder architect. Ik sluit me aan bij Vaast: het gaat 
goed met creativiteit. Tegelijk maak ik deel uit van een groot netwerk dat 
niets meer te maken heeft met een originele kunstwereld. Er is geen inte-
resse in ambacht of vaardigheid. Als je de dag van vandaag een perfecte 
chiaroscuro kan schilderen, krijg je misschien een schouderklopje, maar het 
interesseert niemand. De kijk op kunst is heel anders.

In 2012 zei Anselm Kiefer in een interview: ‘I’m a dinosaur, I still paint 
my own paintings.’ Nu zitten we in een soort lange jaren 2000 waarin om 
een rare reden schilderkunst opnieuw centraal is geworden. Dat bedoel 
ik niet als aanval tegen schilders, want iedereen heeft een eigen modus 
operandi die de maatschappij weerspiegelt.

Anderzijds is het de laatste jaren in de kunstwereld duidelijk geworden 
dat het publiek het verschil niet ziet tussen visueel activisme en kunst. Dat 
is niet hetzelfde. De ingrepen van Olafur Eliasson, zoals op de Biënnale, 
zijn mooi, maar creëren ook een soort human zoo. Ik zeg niet dat kunst 
niet politiek is. Het bestaat louter door politieke welvaart, en was altijd 
een bijproduct van welvaart. Het is ook altijd doorheen de geschiedenis 
iets prestigieus geweest. De toekomst is een groot vraagteken, maar ik vind 
dat er bepaalde evoluties zichtbaar zijn. Moet de kunstwereld misschien 
opnieuw meer elitair zijn? Wanneer kun je jezelf een kunstenaar noemen?

TB: Laten we spreken over de idee en het woord ‘kunstenaar’. Wat 
betekent het kunstenaar te zijn? Doorheen de geschiedenis heeft dat heel 
verschillende dingen betekend. In een ver verleden was een kunstenaar 
een heel prestigieus iemand, die opdrachten kreeg van koningen, die 
bij de rijkste mensen van de samenleving hoorde. Dat is geëvolueerd 
naar een romantisch beeld: de artiste maudit in zijn zolderkamer, die 
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psychisch lijdt en dat in zijn werk uit. Is er nu een vacuüm tussen die 
twee modellen? Ergens koesteren we nog dat idee van een kunstenaar 
die in de marge leeft, geen actief lid van de samenleving is, maar wel 
een blik van buitenaf werpt. Kunstenaars die heel succesvol zijn en 
veel geld verdienen, krijgen veel kritiek. Het is alsof we de kunstenaar 
ook op die marginale plek willen houden. Als kunstenaar mag je niet 
eenzelfde succesvolle stijgende lijn beleven als, bijvoorbeeld, een ceo. 
Dat is een soort taboe. Anderzijds hebben kunstenaars nog nooit méér de 
kans gekregen om actief lid van de samenleving te zijn. Er zijn nog nooit 
meer debatten geweest over verloning en subsidies. Wat is een kunstenaar 
in 2022? Is het genoeg om een mooi schilderij tegen een muur te hangen? 
Tegelijk hoor ik jou daarnaar terug verlangen, vanuit een liefde voor het 
ambacht. Dekt het woord kunstenaar nog al die ladingen?

VC: Naast die romantische artiste maudit is er nog een model. Duchamp 
was geen artiste maudit. Hij was een opportunist, een risiconemer. Hij voelde 
dat niet aan als een risico, want het kwam voor hem uit het verlangen te 
denken voorbij wat er bestaat. Dat model heeft het mogelijk gemaakt om 
vanuit de marge te werken – en als ik dat woord gebruik, gaat het voor mij 
niet over een soort zelfmedelijden, of ontstoken psychologie, maar misschien 
eerder over termen zoals binnen en buiten. Als je tentoonstellingen maakt, 
dan breng je iets binnen, je zet iets in de wereld, je maakt iets zichtbaar. Als 
kunstenaar doe ik ook veel dingen die buiten zijn, niet letterlijk buiten in de 
open lucht, maar dingen die ik moet doen om mijn ervaring te stimuleren, 
mijn alertheid, mijn zintuiglijkheid, om mijn relatie met de wereld te voeden 
en te realiseren. Dat is het moeilijke aan de overlevering van kunstgeschie-
denis: we worden alleen geconfronteerd met de bijproducten van een leven, 
namelijk de kunstwerken. Maar het leven van een kunstenaar is meer dan 
alleen die dingen maken. Daar is er misschien in de loop van de eeuwen 
een verschuiving van waar onze aandacht naartoe gaat – van de makers 
maar ook van het publiek. In essentie zijn de processen nog gelijkaardig, of 
je nu zoals Pollock schildert of zoals Caravaggio of Tiepolo, dat is allemaal 
materie op een drager aanbrengen met een bepaalde strategie en dat resul-
taat in de wereld zetten. De plaats die kunst in de maatschappij krijgt, wordt 
bepaald door perceptie. Die bepaalt waar de dingen zijn, niet de ambitie van 
de maker. En dan blijven vreemde, niet-tastbare dingen over. In de overle-
vering wordt Van Gogh een zieke man, die zo psychologisch fucked up was 
dat hij wel moest schilderen, terwijl hij in werkelijkheid een van de meest 
professionele, hardwerkende figuren van zijn tijd was, die risico’s nam. Dat 
risico had een impact op zijn mentale gezondheid, dus er is wel iets van aan. 
Maar wat een karikaturen maken we ervan.

TB: We maken er een soort Disney-achtige pastiche van.
WB: Ik denk aan de Van Gogh Experience. Het equivalent is voor mij een 

doek van Turner, waarop een galjoen te zien is, dat wordt weggetrokken 
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door een stoomboot, in de zijkant van het doek. In dat doek zie je de 
aankomst van de industriële revolutie, het is gedaan met de romantiek. 
Kunstenaars weerspiegelen de tijd waarin ze leven. Diezelfde dynamiek zie 
ik in die Van Gogh Experience. Of de Mona Lisa, Picasso, … die mensen 
domineren de geschiedenis, het zijn de enige kunstwerken en kunstenaars 
die over de hele wereld bekend zijn.

VC: Alles heeft te maken met intentie. Medium of schaal, locatie, duur, … 
dat is allemaal bijkomstig. Waar het echt om gaat, is de ambitie. Als ma-
kers van een show zoals de Van Gogh Experience niet vertrekken vanuit 
een idee van zorg voor wat ze tonen en aan wie ze tonen, maar eerder 
denken aan het kapitaliseren op het werk van Van Gogh en hun bezoe-
kers als klanten zien, dan wordt dat een Mickey Mouse on Ice. Dat is ook 
prima, maar je mist veel dingen en genereert andere dingen. Ik maak geen 
onderscheid tussen high en low culture, maar voor mij is het struikelpunt: 
het verkeerd redeneren over dingen. De mensen die daarmee aan de slag 
gaan, willen de surplus, de meerwaarde van datgene waarmee Van Gogh 
een risico heeft genomen, als vanzelfsprekend aannemen. Daar heb ik 
een probleem mee. Dat zie je ook in de kunstmarkt. Goede bemiddelaars 
krijgen alles verkocht. Dat is een job op zich, prima. Maar dan hebben we 
het nog niet over: wat toon je en waarom? Wat met een kunstenaar als die 
niet verkoopt? Iedereen mag doen en laten wat ze willen, maar ik heb een 
probleem met wind meepakken van iets waarvoor je niet hebt gewerkt.

TB: Entertainment en kapitaal zijn wellicht niet het probleem, maar je 
haalt iets heel belangrijks aan: de zorg. Waar draag je zorg voor? Dat heeft 
veel te maken met hoe je kunstenaar, werk en publiek percipieert. Als je 
zorg wil dragen voor het werk van Van Gogh, denk ik niet dat die digitale 
afspiegeling van een schilderij voldoende is. Ik moet denken aan grotten in 
de Ardennen, waar je als bezoeker betaalt voor een rondleiding in een boot-
je, met een lichtspektakel en dramatische muziek inbegrepen. De grot zelf is 
ontzettend mooi, maar je ziet er bijna niets van, door die flitse toevoegingen.

VC: Ik vind dat dichtbij crimineel, want je genereert geen kwaliteit. Je 
maakt wel iets dat Mike Kelley kan gaan parafraseren omdat het eerder 
slechte smaak is.

WB: Van Gogh symboliseert dat afschilderen van de kunstenaar als 
een gestoorde gek die zijn eigen oor afsnijdt. Dat bedoelde hij niet zo, maar 
geschiedkundig blijkt dat wel. Als je iemand die niet in de kunstwereld zit, 
vraagt welke kunstenaars die kent, dan zijn het die namen: Picasso, Dali, 
Kahlo… Mijn god, er zijn zoveel Kahlo shows! Mijn punt is eigenlijk dat een 
Van Gogh Experience goed is. Het kan zijn laatste culturele rustplaats zijn, net 
zoals Mona Lisa een stille dood sterft in alle postkaarten, kalenders en selfies. 
Als je nu naar de Mona Lisa kijkt, heeft ze amper nog culturele waarde.

VC: Ik vind dat allemaal oké hoor, die Van Gogh Experience, het is een 
cultureel symptoom.
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TB: Het feit dat het er is, zegt veel over de wereld. Dat mogen we 
niet onderschatten als het gaat over kunst, die immers de maatschappij 
weerspiegelt.

VC: We hebben niet de afstand tot ons eigen leven en zijn om een echt 
juist perspectief te werpen op wat de toekomst hiervan zou kunnen zijn. 
Veel van wat we zien is symptomatisch. Ik vind het mijn roeping, en het 
is mijn ambitie, als kunstenaar, om af en toe boven-symptomatisch te 
zijn. Ik ben een symptoom, maar als kunstenaar moet ik dat proberen… 
en dat lukt misschien maar een halve keer in een leven. Daarom is kunst 
voor mij geen ‘lifestyle’. Het is actief en grillig, soms pijnlijk, soms met 
plezier. Mensen die participeren in de kunsten en wiens participatie wordt 
bemiddeld door kapitaal, interesse en genot (bepaalde galeriehouders en 
verzamelaars) – hebben een andere positie dan die van de kunstenaar.

WB: Kijk naar de verschillende kunstenaars in deze tentoonstelling. 
De show weerspiegelt heel erg het ‘nu’ en dat vind ik ook van meerdere 
kunstenaars die deelnemen. De vader van de galeriehouders doet mee, 
een geleerde man, maar als kunstenaar autodidact. Hij maakt intuïtieve 
werken. De jongste kunstenaar is 23, een jonge vrouw uit Milaan. Er zitten 
wel meer outsiders in, maar ook bekende namen. Robbie Snelders toont 
utility belts van het Amerikaanse leger. Hij zei: ‘Het zand viel eruit toen ik 
ze aankreeg.’ Dat vond ik een goed detail. Jos De Gruyter en Harald Thys 
nemen deel met hun Quattro Stagioni: met een tablet getekend en in een 
groot formaat afgedrukt, dat is hier en nu. Hetzelfde geldt voor Guillaume 
Bijl en zijn Coca-Cola in het Duits. Gaat dat over nostalgie? Gaat dat over 
de Berlijnse muur? Of zuiver over zijn praktijk? Ik vind het bijzonder be-
langrijk om met mensen samen te werken die hun tijd weerspiegelen. Voor 
pure nostalgie is er geen tijd.

VC: Iedereen is per definitie een symptoom van zijn tijd. Je kan niet 
buiten je eigen tijd om. Zelfs de Amish bijvoorbeeld, die graag ‘doen alsof’, 
worden ook wakker in 2022.

WB: Die weerspiegelen hun tijd niet, die vechten ertegen.
VC: Dat is ook een symptoom. Alles verhoudt zich tot het nu. Je kan 

niet kiezen om niet hier te zijn.
WB: Daar ga ik niet mee akkoord. Er zijn miljoenen mensen die niet op 

die manier deel uitmaken van 2022.
VC: Je laat je vangen door de bemiddeling van hoe dat eruit ziet. Je kan 

niet ontsnappen aan je werkelijkheid, het hier en nu.
WB: Hoeveel zaken zijn in de geschiedenis al opgenomen geweest, 

zichtbaar en tastbaar? Neem bijvoorbeeld de Slapende hermafrodiet van 
Donatello, in het Uffizi. En toch lijkt vandaag het hele gesprek rond gender 
en non-binariteit nieuw. Hetzelfde geldt voor migratie: iedereen lijkt het 
gevoel te hebben dat dat een nieuw verschijnsel is. Accepteren we onze 
eigen geschiedenis niet?
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VC: Dat zou ik willen nuanceren. Het is niet omdat iets al in de geschie-
denis voorkomt, dat er een urgentie wordt gevoed (of misschien zelfs over-
voed). Verschillende mensen hebben in verschillende gradaties een lef om 
te participeren. Een kunstenaar moet het lef hebben om vooraan te staan, 
terwijl veel mensen wachten tot de kust veilig is. Het is heel normaal dat 
iets begint met een speerpunt en dan passeert. Dat zijn processen. Op het 
kruispunt lijken die zaken de zon te verduisteren. Dan moet je een histo-
risch perspectief hebben en weten dat het weer zal evolueren. Dat neemt 
niet weg dat je er niet moet over debatteren.

WB: Het probleem van visueel activisme is dat dat zich niet moet af-
spelen in de kunsten, want daar is het al voorgekomen. Niet overal even 
prominent, maar niemand die niet in de kunstwereld actief is, kijkt ernaar.

VC: Er zijn parameters voor de kunsten, maar die krijg je niet zo dui-
delijk vastgeschroefd; die moeten mee kunnen bewegen. Dat is het mooie 
van het veld, er is geen stabiliteit. Investment politics is stabiel, een geloof in 
geschiedenis voedt stabiliteit, maar eigenlijk is het een onstabiele praktijk, 
en dat is belangrijk.

TB: Het kunstenaarschap is fluctuerend. Dat geldt volgens mij ook voor 
de geschiedenis. We bekijken alles veel te lineair. De geschiedenis herhaalt 
zich, we vergeten dingen die weer terugkomen in een andere context. Dat is 
een ondoorgrondbaar mechanisme. Misschien is het de taak van de kun-
stenaar om dat wél te doorgronden. Ik heb vaak het gevoel dat kunstenaars 
motieven herkennen of thema’s aankaarten nog voor die op grote schaal 
belangrijk worden – niet enkel op politiek vlak. Kunstenaars pikken ook 
vaak de juiste dingen uit de geschiedenis op, die relevant zijn voor vandaag.

VC: Ik zou willen dat het ongedefinieerd blijft. Als kunstenaar zou ik 
nooit willen opleggen wat een kunstenaar moet doen. De manier waarop 
je je leven organiseert, daar krijgt de artistieke attitude vorm. Dingen die 
je naar buiten brengt, zijn signalen die die attitude vertegenwoordigen. 
Als iemand dat heel nauw a´akent en zich verhoudt tot de kunstmarkt, 
fair enough. Dat kun je symptomatisch doen en dan stijg je niet boven jezelf 
uit. Of je kan het anders doen. Iemand als Vincent Gallo maakt tekenin-
gen en verkoopt ze, enkel om kapitaal te verdienen om dure microfoons 
mee te kopen. Zijn integriteit ligt niet bij de kunsten, maar bij zijn passie 
voor geluidsopname en muziek.

TB: Daar ben ik het volledig mee eens. We hebben er collectief baat bij 
om de definitie van een kunstenaarspraktijk vaag te houden. Het lijkt me 
zelfs heel gezond, in de wereld van vandaag, dat iets vaag blijft. Tegelijk 
spraken we net over hoe je geen kunstenaar meer genoemd wil worden.

VC: Dat is een provocatie die duidt op een teleurstelling. Ik heb niet de 
kracht, en gelukkig maar, om als een dictator de wereld te sturen naar mijn 
eigen verlangen. Als ik zoiets uitspreek, is dat dus een symptoom van die 
moeilijkheid. Maar dat is ook prima: als iedereen hetzelfde zou zijn, moest 
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ik ook niets doen. Het is een paradox. Puur pragmatisch gezien noemen we 
een brood ook een brood, zodat we weten wat we moeten kopen. En zo ben 
ik een kunstenaar, omdat dat als begrip maatschappelijk functioneert, hoe-
wel het in de loop van de geschiedenis en in verschillende culturen anders is 
ingevuld. In dagelijks gebruik is er geen waarde aan gekoppeld. Ik was altijd 
al geïnteresseerd in dat model, in het kunstenaarschap, en in het bevragen 
van al die systemen. Voor mij is kunst meer dan een droge benoeming.

WB: Er is een discrepantie. De vooruitgang is altijd constructief geweest, 
terwijl de mens achterblijft. Er is vooruitgang, maar kunst lijkt altijd 
het enige waaruit mensen niet willen leren. Kunst is altijd niche, elitair, 
ontoegankelijk. Moeten kunstenaars dan de illusie koesteren dat ze een 
maatschappelijke verantwoordelijkheid hebben? Volgens meerdere stu-
dies, waaronder eentje in The Sunday Times in 2020, zouden mensen 
kunstenaar de minst essentiële job vinden. Ik zeg dit niet uit bitterheid, 
maar ik bedoel: volgens mij is er geen reëel podium voor kunst.

VC: Voor kunstenaars gaat het pas in een laatste stadium om bemidde-
ling. Het gaat over in de wereld staan, over handelen. Ik kies ervoor om 
geen podium te hebben, of er zelf één te maken als ik wil. Een artstieke geste 
zou bijvoorbeeld kunnen zijn: kaartjes uitdelen aan mensen die er niet om 
vragen. Ik beslis waar en wanneer er een podium is. Natuurlijk ben ik ook 
half verleid door een kunstsysteem. Als veel mensen applaudisseren is dat 
verslavend, maar dat heeft negatieve effecten op je artistiek potentieel, want 
je ego begint te zwellen. Dat bedoel ik wanneer ik spreek over een zekere 
marginaliteit. Ik kan in een wei wandelen, beslissen er een doek neer te leg-
gen, en een activiteit te doen. Als ik wil dat mensen het kunnen zien, kan ik 
beslissen om een drone te gebruiken om te filmen, te livestreamen, etc. Dat 
is allemaal bemiddeling. Ooit was olieverf ook een nieuwe technologie; ook 
dat is bemiddeling. Wat mij interesseert is intentie en hoe je in staat bent je 
humaniteit te exploreren, bijna te misbruiken, of net te verzorgen…

TB: Heb je dan niet te kampen met een teleurstelling, als kunstenaar die 
opbotst tegen een wereld die het kunstenaarschap niet helemaal naar waar-
de lijkt te schatten, waar niet helemaal een plaats lijkt voor kunstenaars?

WB: Het is niet de wereld die de kunstenaar niet naar waarde schat. 
Media, kranten en nieuws… hoe meer we verbonden zijn, hoe meer moge-
lijkheden er zijn om ons te verbinden (zoals dit Zoomgesprek)… hoe meer 
we leven met een hoge intensiteit van gedetailleerde informatie… En dan 
denk ik daarbij aan een concreet en actueel voorbeeld: mensen schrikken 
als Poetin Oekraïne binnenvalt. Hoe kun je daar in deze verbonden we-
reld van schrikken?

VC: Het pleit voor mensen dat we niet accepteren dat iemand die duidelijk 
een ego-issue heeft, en alle bemiddelingsvormen die we kennen, macht en 
kapitaal, zo weet te accumuleren, dat die alles aan zijn laars kan lappen. Dat 
soort naïviteit is gezond. Het pleit voor het menszijn, dat je daarvan schrikt.
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TB: Naïviteit kan zelfs activistisch zijn. Het is belangrijk en mooi. Het 
betekent niet dat we niet met onze volle concentratie in de wereld staan. Het 
gaat eerder om een rekenen op het gezonde verstand en de menselijkheid 
van anderen. Als dat wegvalt, is er een soort kortsluiting. Misschien leidt dit 
ons te ver, maar ik denk dat het gaat over hoe we in de wereld staan en hoe 
we die ervaren als mens en kunstenaar en ik voel in deze tentoonstelling 
toch ook de drang om dit aan te raken. We vermeldden hier al meerdere gro-
te momenten in de geschiedenis. Laten we het dan ook hebben over mei ’68, 
wanneer de slogan ‘sous les pavés la plage’ tot leven kwam. Geschiedkundig 
en politiek was het een heel belangrijk moment en ook een moment van een 
zekere naïviteit, bijna pleitend voor een artisiteke blik op de wereld.

WB: Die slagzin is een soort opgemaakt karkas. De studentenrevolutie, 
de revolutie van de vrije geesten… heeft positieve gevolgen gehad, maar 
Michel Houellebecq schrijft ook over de kinderen van hippies van eind 
jaren ‘50 en begin ‘60, die seriemoordenaars blijken te worden in de 80’s. 
Eindigt niet elke grote beweging die probeert af te wijken, een volledig 
nieuw ideologisch systeem probeert aan te nemen, in razernij?

VC: De menselijke soort is een bipolair organisme.
WB: Er is steeds een wil om te veranderen. De titel werkt op meerdere 

niveaus. Er is natuurlijk de link naar politiek, maar ook naar esthetiek, en 
uiteraard ook naar het strand, dat in Knokke vlakbij de galerie ligt. Er is niet 
één betekenis, niet één format. Het is geen retrospectieve, dat bestaat niet meer.

VC: Ik vind het wel jammer dat er tegenwoordig geen retrospectieves 
meer zijn. Ik geloof dat het gedocumenteerde spoor van één barometer, een 
persoon of collectief, de moeite kan zijn om in één ruimte samen te brengen.

WB: Het probleem van retrospectieves vind ik dat ze een heel pervers 
kantje kunnen hebben, met nutteloze, sentimentele biografi sche details. Een 
duo-retrospectieve zoals die met Bacon en Giacometti in de Fondation Beyeler, 
dat vind ik boeiend. Maar een pure retrospectieve vind ik bijna te egocentrisch.

TB: Ik ken meerdere levende kunstenaars die een grote museale tentoon-
stelling kregen, die wel erg op een retrospectieve leek, maar die weigerden 
om het zo te noemen. Er is natuurlijk een groot verschil tussen een retros-
pectieve van een levende en van een overleden kunstenaar. Is er misschien 
ook een grote angst voor een falende retrospectieve tijdens ons leven, voor 
het idee dat we iets achterlaten dat niet de moeite waard is?

VC: Dan doe je de verkeerde job. Ik wacht al tien jaar op een retros-
pectieve, op iemand die niet alleen ingaat op dat sociale aspect van mijn 
praktijk. Ik heb dingen gedaan, gedocumenteerde signalen, en het zou mij 
een groot plezier doen als er zou worden geïnvesteerd in het samenbren-
gen daarvan, in relatie met elkaar, omdat ik ervan overtuigd ben dat mijn 
manier van werken soms zo gefragmenteerd en efemeer is, dat mensen te 
weinig begrijpen wat mijn signatuur is. Het is niet het type werk waarbij je 
een hand van de kunstenaar herkent.
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TB: Het is veel gemakkelijker om te werken met een overleden kunste-
naar dan met een levende. Dan kun je namelijk het gesprek uit de weg 
gaan. Voor levende kunstenaars is het op lange termijn in elkaar blijven 
geloven belangrijk. Ik voel bij kunstenaars vaak een onderlinge loyaliteit, 
maar instituten lijken daarin niet te volgen.

VC: Instituten geloven niet in de relevantie van een retrospectieve en 
dat heeft ook deels te maken met het verlangen naar auteurschap van de 
curatoren. Er wordt vaker geopteerd voor een thematische tentoonstelling, 
die eigenlijk maar losjes aan elkaar hangt.

TB: Ik vind het heel mooi om ook grote solotentoonstellingen van 
overleden kunstenaars te zien, waarin meerdere werken samenkomen 
die ik nog nooit in het echt heb kunnen zien. Tegelijk heb ik daar een 
persoonlijke frustratie bij, want ik vind die tentoonstellingen vaak heel 
didactisch, belerend. Het is een uitgedroogde manier van werken – terwijl 
een levende kunstenaar een dynamiek in de tentoonstelling kan brengen.

WB: Ik wil niet overkomen als dinosauriër, maar ik sta wel achter dat 
didactische. Misschien mag dat zelfs nog verder gaan. Neem nu de ten-
toonstelling Sanguine, gecureerd door Luc Tuymans in Antwerpen en 
Milaan. Hij heeft twee Caravaggio’s geleend. Dat deed hij voor wat ik een 
didactische activteit zou noemen: Caravaggio’s werk in relatie stellen tot 
hedendaagse kunst, met name een werk van Arocha & Schraenen.

TB: Dat bedoel ik niet. Ik heb het eerder over een stoffig, tekstueel aca-
demisme, een essayistische didactiek. Visueel en esthetisch vond ik het 
binnenbrengen van een Caravaggio in een museum voor hedendaagse 
kunst belangrijk en juist. Ook dat kan een analyse van onze tijd zijn.

WB: Tuymans’ blik op de barok was zo scherp, een sterke analyse. 
Curator is een volledig overbodig beroep. Laat een kunstenaar met een 
bepaalde ervaring een tentoonstelling inrichten, en ik kan je garanderen 
dat die een selectie maakt die tien keer beter is. Iemand die niet gestudeerd 
heeft, maar al jaren als kunstenaar actief is, zal op een totaal andere ma-
nier selecteren en valoriseren. Doordat dat niet uit een curatoropleiding 
voortkomt, levert dat een veel interessantere en puurdere kijk op het kun-
stenaarschap op. Dat is ook weer die kwaliteit van naïviteit.

TB: Misschien zijn kunstenaars wel goede curatoren, omdat ze als geen 
ander weten hoe je voor een kunstwerk kan zorgen, maar dat betekent niet 
dat ze het willen zijn. Kijk naar Guy in dit specifieke geval: hij heeft alles 
in gang gezet, ons aan elkaar voorgesteld. Maar hij wil niet die rol op de 
voorgrond. Er gaat ook een verantwoordelijkheid mee gepaard. Zelfs in een 
samenwerking met levende kunstenaars, die allemaal deelnemen aan het 
gesprek en betrokken zijn, kan de curator een soort ‘historisch’ perspectief 
aannemen, een blik van buitenaf, waarbij je mensen rondom je verzamelt, 
maar ook kunt spreken over de raakpunten van al die mensen. Er zijn 
manieren waarop je mensen en concepten aan elkaar kunt koppelen, of 
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concepten aan oeuvres, links die de kunstenaars zelf nog niet gezien hadden. 
Dat geldt ook voor teksten over kunst: het kan een waarde toevoegen aan 
een oeuvre. Dat is niet hiërarisch, maar er kan wel een nieuwe laag ontstaan. 
Het gaat over iets articuleren, een nadruk leggen, een waarde toevoegen. 
Daarom is het ook belangrijk dat we dit gesprek hebben.

WB: Ik voel me soms meer als kunstenaar betrokken bij dit project, dan 
als curator. Een beetje zoals Dr. Jekyll en Mr. Hyde

TB: Het hoeft ook niet los van elkaar te staan. Geen enkele rol die je 
opneemt is mooi afgebakend. In welke mate is je curatorschap misschien 
onderdeel van je kunstpraktijk?

WB: Een curator is geen zuivere entiteit. Ik geloof niet in een volledig 
academisch opgeleide, steriele persoon, die die rol opneemt.

VC: Hetzelfde geldt voor een kunstpraktijk. Wanneer ik lesgeef, ben ik 
ook niet alleen maar kunstenaars aan het opleiden. Ik begeleid mensen 
naar aanleiding van een platform dat door kunst is geïnformeerd en pro-
beer hen zo duidelijk te maken dat het gaat over jezelf organiseren, positi-
oneren, risico nemen, jezelf verzorgen, eerder dan over wat een kunstwerk 
is. De surplus is wat Walter Benjamin benoemt als het aura… ook elke 
actor heeft een surplus, een x-factor, dat bijdraagt. Ook ‘curator’ is geen 
waardeoordeel. Je kan genieten van curator zijn, en dat is prima, maar het 
gaat om wat je doet. En dat zal ook van wisselende kwaliteit zijn, want je 
bent bezig met proberen, risico nemen, ageren naar een vermoeden. Dat is 
belangrijk: je kan je permitteren om intuïtief te zijn, gevoelsmatig, en dat 
te koppelen aan je informeren – niet alleen geïnformeerd zijn door alles 
wat je al kent en meegemaakt hebt, maar ook de mogelijkheid om dingen 
op te zoeken: hier beginnen enkele beelden bij elkaar te komen, ik meen 
iets te herkennen en ik zoek verder. In dit geval kunnen we bijvoorbeeld 
met het begrip ‘nostalgie’, dat opgeworpen wordt, iets doen, we kunnen 
het verder uitbenen.

WB: Maar een studie voor curator is iets nieuws, iets van de laatste der-
tig jaar, of minder. Wat was een curator vroeger? Dat waren intellectuelen, 
mensen die hun hele leven deel uitmaakten van de kunsten en eventueel 
begrepen hoe dingen in elkaar passen. Als ze de hele geschiedenis al over-
bodig waren, waarom zouden we dan nu op een officieel papiertje moeten 
kunnen aangeven: ik ben curator?

TB: Er is een menselijke nood om dingen te categoriseren. Het heeft 
weer met een commercieel aspect te maken, een professionalisering. Alles 
moet een job zijn die producten voortbrengt. Dat is voor mij dan weer be-
langrijk aan nostalgie. In een geïdealiseerd verleden waren intellectuelen 
en kunstenaars mensen die samenkwamen om te spreken, om te eten en te 
drinken, om te reflecteren. Zij brachten niet continu producten voort. Het 
waren geen mensen die 9 to 5 werkten en dat moesten kunnen bewijzen. 
Dat is tegenwoordig wel zo. Gaat de tentoonstelling ook niet daarover? 
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Over een soort van tegenreactie tegen die economisering van de samen-
leving en van kunst? Komt daarom die slogan weer boven water? Ik heb 
het gevoel dat dat ook raakt aan de inhoud van dat eerste gesprek tussen 
Vaast en Guy. Tegelijk ben je wel kunstenaar en curator in 2022, en kun je 
het er niet los van zien. Daarom schuilt daar een zekere nostalgie: er is een 
wrijving tussen de positie nu – en daar ook van genieten, want je kan wel 
dingen creëren – maar ook een verlangen om die positie anders te beleven.

WB: De rode draad die ik het helderst zie in de tentoonstelling bestaat uit 
verschillende voorstellen van hoe omgaan met het verleden. Vaast maakt 
een grafiek van het nu: van zijn oudste werken naar een downward spiral. 
Elk werk is een soort gebroken spiegel en biedt meerdere reflecties. De iro-
nie en humor die bij Vaast zit, zit bijvoorbeeld niet bij Joke Hansen. Het 
gaat ook over de capaciteit van het herinneren. De meeste herinneringen 
uit onze jeugd zijn gefabriceerd. De geschiedenis van de geschiedenis… het 
is eigenlijk volledig meta. Guy Debord komt al om het hoekje kijken. We 
staan op een splinter, of kruimel daarvan. Zeker na alle oorlogen, geno-
cides en invasies om niet te beginnen over koloniseringen en boekver-
brandingen.We hebben toegang tot een bijzonder klein fragment van de 
geschiedenis. Elke zware academische tekst, elke notie van geschiedenis, is 
ontstaan door academici die aan de hand van hun eigen perceptie over-
eenkomen om iets zó neer te schrijven. Ooggetuigen blijven niet over. Dat 
is best angstaanjagend. Op een bepaald moment doen de echte feiten er 
niet meer toe. Dat wat we als zuivere waarheid beschouwen, is vastgelegd 
door enkele historici met een ondiscutabele reputatie.

TB: Als het geschreven is, hechten we er waarde aan en kunnen we 
het als argument gebruiken. Het gaat over de juiste informatie waarmee 
we onze eigen mening kracht kunnen bijzetten, kunnen staven; er een 
waarheid van maken.

VC: Daarom is het interessant dat een kunstenaar als Guy naar zijn ate-
lier gaat, een bepaalde toon vindt, iets probeert te visualiseren. Zo ontstaat 
er een huid. Dat is allemaal geen kennis, geen geschiedenis. Het is gewoon 
materieel, reëel, zintuiglijk, visueel. Voor de tentoonstelling in Knokke geldt 
iets gelijkaardigs: mensen verplaatsen zich van A naar B, gaan tijd beleven 
om een landschap te doorkruisen, om dan in een ruimte te belanden waar 
een voorstel is van concrete visuele zaken, die zich in constellatie en relatie 
tot de architectuur manifesteren, en hopelijk iets doen.

TB: Wat betekent het dat dit een galerietentoonstelling is? Niet zo lang 
geleden zag ik in galeries dingen die nergens anders mogelijk waren. Een ga-
lerie bood het eerste moment waarop je een kunstenaar leert kennen, maar 
ook een innovatie, een experiment, een plaats voor gedurfde concepten. 
Galeries doorbraken soms letterlijk muren (ik denk aan het project waarbij 
Vaast en Dennis Tyfus een gat sloegen in de muur tussen hun respectievelijke 
tentoonstellingen bij Maes & Matthys en Stella Lohaus). Dat lijkt nu heel 
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ver weg. Ik wil niet veralgemenen, want er zijn uiteraard nog steeds gale-
ries die die missie uitdragen, maar vele lijken ook die durf opgegeven te 
hebben. Dat is geen waardeoordeel over de getoonde kunstenaars, maar ik 
zie wel veel tentoonstellingen die toch eerder presentaties van producten 
lijken; toegankelijke werken tegen een muur. Ik vraag me af of de huidige 
revival van schilderkunst, en deze attitude van galeries, misschien een 
vorm van conservatisme is in crisistijden. Wat betekent het dan dat deze 
tentoonstelling, die ergens ook aan die problematiek probeert te raken, in 
een galerie plaatsheeft?

WB: Ik zie het als een grote bevrijding. Het is heel hoopvol. Er zijn momen-
ten waarop het lijkt dat een soort ‘David en Goliath’-moment nog mogelijk is. 
De geste van zowel Guy als Mulier Mulier Gallery, de vrijheid die ze ons 
geven, hun enthousiasme, is een hoopvol teken. Ze hoeven dit niet te doen.

VC: Dat wil ik ook wel counteren. Jij doet ook een grote geste door naar 
België te vliegen. Het hoeft er niet over te gaan dat we elkaar een plezier 
doen, een kans geven. Ik heb geen kansen nodig, en jij ook niet. Als je ac-
cepteert dat het over kansen gaat, dan geloof je dat het platform gaat over 
een surplus bieden aan een individu, dat je daarvan a¶angt. Dat is niet zo. 
Het is een engagement van verschillende actoren gestuurd door hun eigen 
zin, ervaring, teleurstelling, optimisme, een beslissing om dingen naar een 
publiek te richten. Dat is heel bijzonder en waardevol, want dat wil ook 
zeggen dat elk moment, elk platform zijn eigen ritme heeft en als conditie 
relevant is. Ik heb nooit een verschil gemaakt tussen tonen in een museum, 
een galerie, of een school… Er is wel een onderscheid. Ik zorg ervoor dat ik 
bij Mulier Mulier Gallery iets toon waar zij ook mee aan de slag kunnen. We 
maken samen iets mogelijk. Ik kende de broers Mulier niet, ik wist niet in 
hoeverre zij het zagen zitten dat ik doe wat ik wil doen, maar niemand is zich 
anders beginnen gedragen, iedereen accepteert elkaars voorwaarden.

WB: Er zit een grote vrijheid en een grote luxe in wat we hier kunnen doen.
TB: Die zekere droogte (of dat verlies van durf) bij galeries hangt volgens 

mij ook samen met economische overwegingen in moeilijke tijden. Je kan 
het je niet permitteren, economisch gezien, om risico’s te nemen, om te 
spelen. Maar is ook het klimaat veranderd? Wie durft nog risico’s nemen?

VC: Dat denk je maar. Als je een roeping hebt, moet je je eigen verhaal 
maken. Dat risico is voor de mensen die kopen, maken en bemiddelen 
allemaal hetzelfde. Er is in al die lagen een democratisering, maar ook een 
polarisering. Dat mag ook. Vroeger was er een meer compacte niche en 
vielen veel mensen uit de boot. Nu is het inclusiever en zijn er geen gehei-
men meer aan de kunstwereld verbonden.

WB: In New York leerde ik dat wat goed verkoopt bij galeries meestal 
hetzelfde is: kleurrijk, luchtig, en het moet in een lift passen. Natuurlijk 
ga je daarnaar terug als je het hoofd boven water wil houden. Er is geen 
ruimte om wilde dingen te doen.
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VC: Je moet de ruimte zelf creëren. Frank Demaegd was architect en 
ook toen het met de galerie goed ging, bleef hij werken. Je moet nadenken 
over hoe je je organiseert. Niemand ontsnapt aan de economische realiteit, 
maar je kiest zelf of dat alles voor je gaat bepalen, want dat hoeft niet. 
Galeries spiegelen zich te vaak aan andere galeries en kijken niet voldoen-
de naar hoe ze zelf kunnen of willen investeren. Ze spiegelen zich aan de 
grote spelers. Soms wordt dat wat pathetisch.

WB: Er zijn veel galeriehouders die geen galeriehouders zouden moeten 
zijn. Er zit ook investeringsdenken achter. Kunst is een commodity.

VC: Er is een heel divers publiek. Er zijn mensen die echt sparen en 
moeite doen om kunst te kopen. Ik heb dat ervaren. Al twintig jaar lang 
bouw ik een klantenbestand op, mede van mensen die van mij het eerste 
werk ooit kochten of hun enige werk. Dat heeft te maken met mijn attitu-
de en hun keuze om zich daarbij aan te sluiten.

WB: Op grote kunstbeurzen zoals Art Basel komen die mensen niet.
VC: Nee, maar dat hoeft ook niet. Mijn werk stijgt amper in waarde. 

Ik maak mijn werk en hoop dat de maatschappij erin wil investeren. 
We moeten vermijden dat de kunstwereld hier de grote boze wolf wordt. 
Het is een mechanisme waar we deel van uitmaken, ook als we proberen 
dat niet te doen.

TB: Laten we even de toon omgooien en het hebben over humor, ironie 
en (zelf)relativering. Ik voel dat dat heel belangrijk is, bijvoorbeeld in het 
spel met de titel, ongetwijfeld ook in enkele afzonderlijke werken.

WB: De titel is een détournement. We spotten een beetje met een revolu-
tionaire kreet, met een slogan die voor veel mensen belangrijk is, louter 
omdat die esthetisch mooi is, omdat de tentoonstelling aan het strand 
plaatsheeft. Dat is cynisch, maar weerspiegelt voor mij ook onze tijd, die 
losstaat van geschiedenis. De geschiedenis is gebaseerd op splinters, frag-
menten. Herinner je je haarscherp waar je twee weken geleden was? De 
geschiedenis is bijna een soort religie, met eigen belangrijke figuren die ons 
vertellen hoe het zat. Er is veel blind geloof in de geschiedenis. Daarom 
mag er af en toe ook mee gelachen worden.

VC: Als ik je dit hoor zeggen, interesseert het me om te gaan kijken 
naar het woord ‘geschiedenis’ en dat misschien zelfs te vervangen, door 
‘overlevering’ bijvoorbeeld. Dan wordt het ineens al iets anders, een ande-
re schaal – iets wordt van generatie op generatie overgeleverd. Dat soort 
overlevering moet je verzorgen, dat is kostbaar. Daar staat geschiedenis 
langs, als instituut – kunst is ook een instituut, of religie, wetenschap, geld… 
Soms worden we voor de gek gehouden door onze zelfgebouwde instituten. 
We moeten proberen kritiek toe te laten op ons eigen instituut. Dat is soms 
pijnlijk. Het ego is een vreemd wezen, er is ook de behoefte aan houvast, 
grond onder de voeten om te kunnen verderwerken. Hoe kun je een fun-
dament aanreiken zonder dat het dogmatisch wordt? In mijn opleiding 
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werden figuren als Rembrandt, Rubens en Courbet erin gehamerd. Dat is 
indrukwekkend en intimiderend, maar als het functioneert en er ruimte is 
om er weer uit te groeien, is daar geen probleem mee.

TB: Dat geldt ook voor mijn eigen opleiding (kunstwetenschappen). 
We kregen erg veel feitelijke geschiedenis te verwerken. Wat me achteraf 
gezien stoorde, was niet de hoeveelheid kennis, maar wel de prioriteit die 
gesteld werd voor reproductie ten opzichte van inzicht. De nadruk lag op 
de reproductie van feiten – maar zijn die wel zo waar? – eerder dan op 
waarom het belangrijk is om die kennis te hebben en wat dat betekent 
voor een groter geheel.

VC: Wie moet doceren, heeft niet de luxe om een individuele relatie aan te 
gaan met elke student in een aula. Je wordt een soort van levende zendmast 
met een bepaald programma. Maar in de praktijk, in de academie, ben ik dat 
niet. Er is meer plaats voor het individu en dan gaat het bijna niet meer over 
kennis, maar over het zich eigen maken van een potentieel. Studenten zijn 
soms niet hongerig uit zichzelf om dingen te gaan bekijken of op te zoeken.

WB: De technologische revoluties volgen elkaar tegenwoordig aan ver-
blindend tempo op. Je kan niet volgen. Dat heeft ook met digitalisering 
te maken. In The Empty Fortress, een boek van Bruno Bettelheim las ik 
het verhaal van een jongen, die opgroeide zonder vader. Zijn moeder was 
alleen in de weer met poetsen en huishouden, in continue interactie met 
machines. De enige manier die hij ziet om de aandacht van zijn moeder 
te winnen is door zichzelf opnieuw uit te vinden als machine. Hij weet 
Bettelheim perfect uit te leggen hoe zijn spijsvertering werkt, sluit zichzelf 
aan aan ‘kabels’ voor het slapen gaan om ‘op te laden’ etc. Dit was in 
1959. Staat dat parallel aan de impact van al die zwarte rechthoeken met 
internetverbinding? We zijn allemaal een zendmast. We leven allemaal in 
de tijd van nu en van het zelf, alles is personalised.

VC: Kennis kan meer zijn dan een mentaal instuderen. Het wordt deel 
van je lichaam, van je metabolisme. In een academische context kun je 
hoogstens geïntroduceerd worden en de dingen waarvoor je wil gaan, 
die gaan deel uitmaken van je systeem. Hoe toets je dat af? Dat zou in 
de educatieve wereld heel anders kunnen. De formats waarin we kunnen 
aftoetsen wat we écht willen najagen, daar worstelen we nog mee.

TB: Er zijn natuurlijk wel papers, essays en thesissen. Zo kom je iets be-
ter tot inzichten, maar ergens miste ik toch het verlangen daarnaar bij de 
instituten die universiteiten zijn. Er is een grote afstand. Er is veel repro-
duceerbare kennis, maar tijdens mijn studie heb ik amper met een levende 
kunstenaar gesproken. Er is geen betrokkenheid bij de kunstwereld zelf, 
bij de sector. Wat betekent geschiedenis voor vandaag, voor het levende? 
Wordt de brug van de overlevering naar het nu gemaakt?

VC: Met Guy deel ik een passie voor een andere generatie kunstenaars, 
de London School bijvoorbeeld. Dat werkt verbindend, omdat het om een 
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passie gaat. Ik voelde me bevestigd door naar bepaalde werken te kijken. 
It gives you a sense of self (citeer ik naar Koons). Maar ik denk dat die sense of self
in de kunsten nu misschien eerder geleid wordt door een expo hebben dan 
door te gaan kijken. Dan maak ik me maatschappelijk zorgen, want dat 
gaat nergens heen. Leidt dat tot een soort collectieve psychose?

WB: Als iedereen psychotisch wordt, zijn we allemaal normaal.
VC: Dat is mijn bezorgdheid: wat als er niet het gevoel is dat we van 

elkaar kunnen leren en als je liever niet weet wat mensen ons hebben 
voorgedaan, omdat dat een schaduw lijkt te werpen op ons eigen vermo-
gen of succes?

TB: Er is ergens een weigering om aan te nemen dat je van een ander 
kan leren, uit angst dat dat betekent dat je zelf niets meer bij te dragen hebt. 
Maar het is geen taart die we moeten verdelen.

VC: Je hebt bepaalde ambities en die beginnen heel dichtbij je systeem. 
Je wordt geboren, je groeit op, je start een carrière en op een bepaald mo-
ment denk je dat je kan participeren aan die overlevering en dat is nog een 
heel ander verhaal dan een tentoonstelling maken.

TB: Gaat dat perspectief soms ook verloren? Dat heeft ook te maken met 
de snelheid en vluchtigheid waarin we leven. Eigenlijk heeft de mens altijd 
eenzelfde drang gehad om iets achter te laten en iets te betekenen in het 
grotere geheel, maar nu is dat verbonden aan instant gratification. Je moet nú 
al die likes kunnen zien, anders geloof je niet in je eigen waarde. Daarom 
zie ik wat je nu een psychose noemt ook als een zorg om: wat zetten wij in 
de wereld, wat laten we achter? We voelen collectief de nood om iets achter 
te laten en die likes, die cijfers, zijn een bewijs dat we gezien worden.

WB: Als we kijken naar het publiek in die context, zijn we een leger van 
testers. We geven de grootste programma’s ter wereld continu updates, we 
voeden hen.

VC: Dat is bijna optimistisch. Het collectief geheugen is nu letterlijk een 
gigantische terminal met computers, maar ook daar wordt op gekapitali-
seerd, want iemand bezit dit. Als het gaat over de versnelling van de we-
reld, vraag ik me af hoe dat aanvoelde voor figuren als Courbet of Manet, 
die met een halve voet in een andere snelheid zaten, en ineens de impressi-
onisten aan het werk zagen, die in de kunstproductie een nieuwe snelheid 
begonnen te vertegenwoordigen. Dat is sindsdien blijven doorjagen.

WB: Palladio heeft ooit een theater gebruikt als een readymade en daar 
een nieuwe façade rond gebouwd. Na Duchamp was het natuurlijk mak-
kelijk om iets een readymade te noemen, maar dat betekent niet dat dat 
volledig nieuw was. De geschiedenis is geschreven door winnaars en dat 
maakt het soms moeilijk om te onderscheiden wat werkelijk origineel is. Er 
is altijd een soort valsheid, onechtheid.

VC: Er zijn dingen die even stof verzamelen en dan weer worden ont-
stoft. Als het over overlevering gaat: er zijn figuren die genieten van beves-
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tiging, anderen genieten van het disruptieve, en a¶ankelijk van context 
maak je dingen kenbaar. Neem Mike Kelley: hij is heel populair geworden, 
maar tegelijk bleef hij een voorliefde bewaren voor het niet-voor-de-hand-
liggende. Het is spannend, zeker in de VS, dat iemand als hij een breed 
draagvlak krijgt.

TB: Iemand als Kelley werkt ook met een soort ironie. Is de kunstenaar 
degene die een ironische, nuancerende blik kan werpen op de manier 
waarop die zelf gehistoriseerd en gekapitaliseerd wordt? Verliezen sommige 
kunstenaars dat uit het oog? Een vorm van ironie, spot of zelfspot is in 
mijn ogen cruciaal in kunst, maar misschien hebben sommige kunstenaars 
niet de ambitie om zo te werken.

VC: Dat is ook prima, want dat houdt in dat er verschillende paden 
mogelijk zijn. Media, instituten, de politiek – die kunnen zich wel exclusief 
gedragen. In Vlaanderen gebeurt dat wel.

TB: Ontbreekt dan net niet daar die relativering? We hadden het over 
de kunstenaar, de bemiddeling en contexten. De bemiddeling is waar vaak 
alles serieus genomen wordt, of maar vanuit één perspectief bekeken wordt.

VC: Ik heb het gevoel dat complexiteit uit de weg wordt gegaan. Er is 
een generatie geweest die die complexiteit opzocht. Ik denk aan Jef Geys, 
Jimmie Durham, … We zijn met veel meer en de lifestyle is dominanter ge-
worden. Als je iemand tegenspreekt, is dat vaak geen discussie meer, maar 
een veroordeling. Mag je nog wel kritisch zijn?

WB: Is complexiteit nog nodig? Mensen lezen veel minder. Er is een 
mutatie aan de gang. Iedereen kijkt continu naar video’s van maar enkele 
seconden. Wie leest nog brochures bij een tentoonstelling?

VC: Dat wil niet zeggen dat een kunstenaar kan kiezen. Ofwel past die 
zijn taal aan om een product te kunnen slijten, ofwel zegt de kunstenaar: 
mijn humaan standpunt en karakter brengen mij tot een ritme, verhou-
ding of positie ten opzichte van de wereld. Toch ontsnap je niet aan posi-
tieve en negatieve prikkels. Menszijn is heel complex.

TB: Als complexiteit exclusief wordt, zodat sommige mensen niet meer 
kunnen deelnemen aan een bepaald gesprek, dan wordt het intellectualis-
tisch en elitair. Daar pleit ik niet voor. Daartegenover staat wel een soort 
van verarming. Er wordt niet gekozen voor een meer heldere uitleg, wel 
voor het ontbreken van uitleg, voor het verlies van gelaagdheid. Willen 
mensen nog lezen? We staren ons blind op TikTok-filmpjes en Netflix, 
maar willen we daaraan beantwoorden? Is dat een reden om alle andere 
media te weren? Als auteur vind ik het belangrijk om een heldere, maar 
niet oppervlakkige taal te hanteren. Waarom zou je je publiek, als kunste-
naar of als auteur, onderschatten? Waarom ons publiek niet wat krediet 
geven en inschatten dat mensen het wél zullen of willen begrijpen?

WB: Dat is een romantisch beeld, maar de werkelijkheid ligt volgens mij 
toch anders. Alles wordt gestroomlijnd. Als jonge kinderen nu al alleen 



39
Next page: 

Exhibition view
Sous les pavés la plagea

Mulier Mulier Gallery

maar van die korte video’s voorgeschoteld krijgen, denk je dan dat die als 
volwassenen nog concentratie kunnen opbrengen voor iets dat langer en 
intenser is?

TB: Zijn er geen compromissen?
VC: Mensen hoeven niet te lezen, of naar kunst te gaan kijken. Iedereen 

moet beslissen hoe ze met hun humaan potentieel omspringen. Maar col-
lectief kunnen we deze standaard niet aanhouden als iedereen achterge-
steld wordt.

WB: Ik heb ook al doeken gezien van analfabeten die fantastisch waren.
TB: Toch staan tegenover die verarming ook de vele boeken, kranten, etc. 

die we wel nog hebben. Het is niet zo dat iedereen van de ene dag op de andere 
debiel is. Laten we de krant nemen, ook daar wordt het publiek soms geïnfan-
tiliseerd, maar dat is wel een plaats waar je een tegenwicht zou kunnen bieden. 
Ik denk niet dat TikTok en Instagram moeten verdwijnen, ik denk wel dat 
andere platformen een andere rol kunnen opnemen. Zo moeten we ook het 
publiek blijven beschouwen als wezens die voor zichzelf kunnen denken.

VC: Het gaat ook over de rol die je aanneemt als auteur. Als maker 
vertrek ik van mezelf, weliswaar met een notie van de ander (want anders 
hoef ik bepaalde dingen niet eens te doen), maar ik maak iets dat mijn po-
sitie vertegenwoordigt. Dat is niet hyperindividueel, want het is verbonden 
aan de complexiteit waarin we leven. Het is wel de illusie, het idee dat ik 
als autonoom subject iets doe. Wat ik niet doe, is het richten en verstaan-
baar maken. Misschien is de consequentie dat het niet kan gelezen worden 
door de ander. Dat is het risico dat ik neem; het risico dat de kijker moet 
nemen is dat ze het niet gaan kunnen lezen. Geen van beide is een drama.

Ik denk dat het probleem erin ligt dat het moet werken. Dat heeft te 
maken met de politisering en economisering ervan – er moet rendement 
zijn, mensen moeten het begrijpen, gezien en geconsumeerd hebben. 
Daar gaat het mis. Dat is niet noodzakelijk erg, het publiek moet gewoon 
vertrouwen hebben dat de energie die ik uitstraal ter goeder trouw is. 
Dan krijg je goodwill en bereidheid om te kijken.

WB: Ik geloof dat de mars van versimpeling toch ingezet is. Alles is daar-
in nog vrij, zoals de ruimte – van wie is de ruimte? Van wie is het internet? 
Het is onverdeeld territorium. Een soort imperialistische droom, toch?

VC: Ik zie het eerder als een kapitalistische nachtmerrie. Hoe kunnen we 
bijvoorbeeld ernstig praten over de klimaatverandering, terwijl we met lede 
ogen toestaan hoe Elon Musk naar Mars vliegt? Dan komen we terug uit 
bij het belang van humor en zelfrelativering. Je zei daarnet cynisme, maar 
dat wordt vaak negatief ervaren. Ik zou eerder spreken van obsceniteit.

TB: Cynisme vind ik wel goed hoor. Wat humor in kunst belangrijk 
maakt, is het grote potentieel van kritiek. Dat zit in het idee van cynisme, 
denk ik; het idee van de nar die grappen uithaalt, maar zo wel de waarheid 
mag zeggen.
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VC: De westerse kunstenaars van de jaren ‘80 en ‘90 wordt het bijna 
kwalijk genomen dat ze zich manifesteerden in ironie. En nu lijken we 
onder een soort stolp te zitten, gevuld met een atmosfeer van 90% naïviteit, 
een soort collectieve weemoed.

TB: Ik denk dat de grenzen tussen wat aanvaardbaar is en wat niet worden 
hertekend. Naar mijn gevoel zitten we daar in een soort overgangsfase. We 
kunnen nog met veel lachen, maar er wordt een ander belang aan gehecht. 

VC: De spieren die we gebruiken om te lachen, en de lach zelf, scheppen 
een genot, een ontspanning. En datzelfde genotsgevoel wordt nu gehaald 
bij zo snel mogelijk naar een ander wijzen en gerust zijn dat jij zelf niet 
geviseerd wordt. Genot wordt gehaald bij iemand anders straffen en niet 
bij samen onze broek te laten zakken en onze gelijkheid beseffen, als het 
ware. Er bestaat volgens mij een gevaar dat ons verlangen en de prikkels 
die ermee gepaard gaan, worden heruitgevonden door een snelheid en een 
mogelijkheid om collectief (en vaak online) te straffen.

WB: Wie schept er nu genot in iemand a´reken?
VC: Het bekruipt je. Ook als ik lesgeef is er soms de verleiding om iets 

negatiefs over andere kunstenaars te zeggen. Het zit in ons, maar de plat-
formen zijn zo snel dat we toch echt langer zouden moeten stilstaan bij de 
consequenties van dergelijke dingen.

TB: Het gevaar heeft ook te maken met de snelheid inderdaad, de impul-
siviteit waarmee we onze mening de wereld kunnen insturen, en allemaal 
niet face to face. Het speelt zich niet af in een rechtstreekse dialoog.

Nu vraag ik me wel af: er is een globale polarisering, steeds radicaler een ge-
vecht, en dat heeft ook te maken met alle ego’s die belangrijk willen zijn en de 
juiste mening willen kunnen stellen. Kritiek wordt op de spits gedreven. Waar 
is dan nog de plaats voor kritische nuancering? Is er nog ruimte om binnen 
één werk (kunstwerk, tekst, …) verschillende perspectieven aan te brengen?

VC: Ik ben naïef. Mijn missie en passie als kunstenaar is een persoon-
lijk genot, omdat ik me kan positioneren in de wereld, maar er is ook 
een collectief genot, omdat je het gevoel hebt dat je aan iets kan parti-
ciperen dat groter is, voorbij jezelf gaat. Daar is iets veranderd en veel 
jonge kunstenaars worden door hun succes bijeen geduwd Het idee dat 
we bezig zijn met iets te bestendigen, lijkt voorbij. Daardoor lijkt het, als 
je kritiek hebt op iemand, dat je iemand iets niet gunt. Er is de niet menta-
liteit om te participeren aan iets dat breder is dan zichzelf. Als je nog niet 
eens het idee van overlevering door je lichaam hebt stromen, wat doe je 
dan in de kunstwereld? Daar ben ik eigenlijk conservatief en klassiek in. 
It bites me in the ass, want ik doe niet aan zelfpromotie, omdat het niet gaat 
over promotie, maar wel om mezelf beschouwen als een pop in een nar-
ratief en dat wordt dan begrepen als navelstaren. Om gezond te blijven, 
moet ik mijn conclusies trekken en beseffen: die machine heb ik vijftien 
jaar mee draaiende gehouden. Ik heb er zelfs een klein beetje beweging in 
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gekregen, lokaal, maar deze machine zoals ze nu is, daar krijg ik zero bewe-
ging in. Daar ga ik aan kapot, dus hou ik mijn handen ervan af. Als je het 
gevoel verliest dat het een collectieve oefening is, dan wordt het ieder voor 
zich. En op die manier wil ik niet op kunst kapitaliseren, want die vind ik 
te belangrijk, als naïeveling.

TB: Klinkt het nihilistisch als ik vraag: wat betekent het dan nog om 
een tentoonstelling te organiseren?

WB: Niets! Dat is de schoonheid ervan! We zouden evengoed een clown-
sneus kunnen opzetten. Ik ben een grote voorstander van nihilisme, zen. 
Wanneer ik in hoge berglandschappen kom, ben ik me altijd heel bewust van 
hoe onwelkom ik daar ben en hoe alles rondom mij ‘niet voor mij’ is. Ik zou 
daar totaal niet moeten zijn. Dan besef ik dat we ook maar op een zwevende 
rots in de ruimte zitten. En hier voeren we dan oorlog om zelfgetekende gren-
zen. Nihilisme is heel bevrijdend. Het wordt te vaak depressief afgeschilderd.

TB: Tot op zeker niveau vind ik nihilisme heel mooi. Het relativeert. 
Alles krijgt een schaal. Het is iets troostends. Toch is dat ook nooit volle-
dig waar: wat we doen en voelen betekent altijd iets, anders zouden we het 
niet doen. We hebben ook een verantwoordelijkheid om af en toe humor, 
of ironie, of relativering toe te laten. Veel spelers, kunstenaars, instituten, 
galeries, nemen zichzelf te serieus. Dat is een val waar je in trapt. Ik maak 
me er natuurlijk ook schuldig aan. Maar af en toe moet je toch afstand 
nemen en een ander perspectief aannemen.

WB: Ik las recent dat indien een tijdmachine zou bestaan, we daarin een 
ruimtepak zouden moeten dragen, omdat de planeet nooit op dezelfde plek 
staat. Als je naar exact dezelfde plaats terug wil gaan in de tijd, dan beland 
je eigenlijk in een ‘niets’.

VC: En daar ben je ook van vertrokken. Van een concreet niets naar 
een luchtledig niets.

TB: Ik erger me vaak aan het feit dat alles als lineair gevestigd is, of 
beschouwd wordt. De werkelijkheid toont vaak aan dat het zo niet werkt. 
Dat heeft te maken met onze pogingen om dingen te visualizeren op 
een manier die we kunnen behappen, terwijl we de échte tijd en ruimte 
misschien helemaal niet kunnen vatten. Maar dat vinden we doorgaans 
heel moeilijk te accepteren. De tijd loopt mathematisch altijd op dezelfde 
manier, maar wanneer we plezier maken, lijkt die sneller te gaan, en wan-
neer iets ergs gebeurt, vertraagt de tijd. Onze wereld is niet op die manier 
ingericht, en daar ontstaat wrijving rond.

WB: Als mensen schatten we onszelf te vaak in als de hoogste wezens, 
als het middelpunt van de wereld.

TB: We lijken in dit gesprek te balanceren tussen een romantisch en 
een nihilistisch standpunt. De mens is inderdaad bipolair. Als we dit soort 
dingen zeggen, hoeft dat ook niet tegen te spreken dat de mens mooi is en 
dat we hoop hebben in het leven.
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VC: Weet je wat een goed woord is? Sympathie. Dit is een sympathie-
ke tentoonstelling. Dat is geen slechte term, het is een goede manier om 
dingen te benaderen, als een soort afwisseling tussen achteruit en vooruit 
wandelen. Wanneer de dingen in hun plooi vallen, worden bepaalde za-
ken zichtbaar. Dan maakt de tentoonstelling mij wel uit. Ik ontmoet men-
sen en kan bepaalde dingen uitproberen en in de wereld zetten, omdat ik 
doorgaans niet zomaar dingen maak. Dus het doet er wél toe. Die dingen 
getuigen weer van een (her)positionering. En zo gaat het altijd.

TB: Al die objecten, maar ook gesprekken, pogingen, zijn sporen van 
iets. Je zou het niet doen als het niet ergens een betekenis zou hebben of 
van belang zou zijn. Is creëren niet van levensbelang voor de mens?

WB: Daar moet ik over nadenken. Als ik aan Lascaux denk, dan klopt 
het wel dat de mens altijd al een handdruk heeft willen achterlaten, een 
spoor. Ons gesprek lijkt te vertragen, mag ik dat uitspreken? Onze concen-
tratie is wat verminderd, het is minder intens.

VC: Misschien is dat een bewijs dat het intermenselijke de bovenhand 
neemt. Het wordt familiair.

TB: Er komen inmiddels wellicht enkele essenties bovendrijven.
WB: Ik ben heel blij met de toevalligheden rond dit project; hoe alles 

toevallig lijkt samen te komen. Ik zeg altijd: toeval bestaat niet. Dingen 
gebeuren op een natuurlijke, vlotte manier. Misschien is dat heel optimis-
tisch of naïef van mij, maar eigenlijk lijkt toeval niet vaak aanwezig.

TB: Ik geloof net wel in toeval, maar daar bedoel ik iets gelijkaardigs 
mee. Soms vallen de puzzelstukjes spontaan in elkaar en weet je dat het 
goed is. Dat is heel belangrijk, ook voor de kunst. Toeval of serendipiteit is 
een goed tegengif tegen strategische, marketinggerichte mechanismen.

VC: Je moet er ook in investeren, er zorg voor dragen, alert blijven. Je moet 
eigenlijk altijd voorbereid zijn op en ruimte creëren voor die toevalligheden. 
Mensen moeten hun eigen potentieel om dingen te laten gebeuren en te or-
ganiseren niet onderschatten. Je kan vanalles doen. Je hoeft er ook niet te 
hard van uit te gaan dat het allemaal vanzelf komt, dat is ook een spannende 
filter. Maar wanneer structuren of ruimtes ontbreken, dan is er de urgentie 
om zichzelf te organiseren, om zelf een ruimte te creëren en iets in handen te 
nemen. Ik vind dat de overheid zou moeten investeren in een denktank om 
te praten over wat ze precies willen ondersteunen en hoe dat eruit kan zien. 
Zoiets is nu compleet afwezig, maar mij zie je niet in Brussel betogen voor 
die dingen. Ik denk: beschik over je eigen geest, zorg dat je economisch voor 
jezelf kunt zorgen en dream up a world! Daar is moed voor nodig.

WB: Als je alleen kunstenaar kan zijn a¶ankelijk van andere dingen, 
dan klopt het niet.

VC: Je bent niet professioneel omdat je een dossier maakt, je bent pro-
fessioneel omdat je in een zekere stamboom zit. Natuurlijk zeg ik dit nu in 
een geborgen context. Vroeger zou ik dat ook publiek hebben gezegd, maar 
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nu denk ik dat het even sterk kan zijn om je idee vorm te geven in je werk 
en je attitude. Daarin moet je investeren. Daar ben ik meer naar op zoek. 
Het interesseert me om mezelf een ruimte te gunnen. Ik legitimeer me niet 
door veel te verkopen, maar door moreel betrokken te zijn bij de wereld.

TB: Dat is in essentie ook voor jezelf zorgen. Dat wil niet zeggen dat je 
geen werk meer naar buiten brengt, maar het is wel de keuze voor de kunst 
en het achterlaten van zoveel mogelijk ruis.

Doorgaans zijn gesprekken over tentoonstellingen of project heel ge-
concentreerd rond enkele vragen: wie neemt er deel, waar gaat het over, 
hoe is het ontstaan? In dit geval gaat ons gesprek over de kunst, het kun-
stenaarschap, de hele wereld. Het lijkt helemaal niet over de tentoonstel-
ling zelf te gaan, maar dat doet het onrechtstreeks wel.

VC: We zouden het inderdaad ook enthousiast kunnen hebben over alle 
fantastische aspecten van deze tentoonstelling, maar de toon ligt anders. 
Misschien is dat te wijten aan de naweeën van corona, en zijn we te ingeslo-
ten geweest. Toen Wladyslaw en ik elkaar voor het eerst ontmoetten, hadden 
we een gesprek over het idee dat ik pisnijdig ben en toen zei ik ‘kunnen we 
dat niet vervangen door ‘bezorgd’?’ Wat wij nu doen, is een bezorgdheid 
delen. Voor veel mensen kan dit gesprek vermoeiend lijken, maar eigenlijk 
dansen we in een cirkel rond een gapend zwart gat en toch proberen we te 
weten te komen wat dat wil zeggen en wat de consequenties zijn.

TB: Dat vind ik fundamenteel. Het is gewoon een menselijk gesprek. 
Het blijft niet concreet, of helder of oppervlakkig. Voor sommigen lijkt 
het misschien rond de pot draaien, maar eigenlijk raken we aan heel wat 
essentiële dingen. We zeggen ook veel zaken die normaal misschien niet 
zouden worden uitgesproken, of in verband gebracht met een eenvoudige 
tentoonstelling.

WB: Het belangrijke is dat we een gemeenschappelijke achtergrond zien, 
van waar de tentoonstelling over gaat en hoe het begonnen is.

TB: Ik vind de taal bovendien ook interessant: we zijn voortdurend 
aan het wroeten om onze zinnen scherp te krijgen, om voorzichtig uit te 
drukken wat we bedoelen en dan nóg kun je iets volledig anders interpre-
teren dan hoe de spreker het bedoelt. Je kan het nooit 100% in woorden 
vatten, laat staan in geschreven woorden. Als we dit gesprek morgen 
zouden hebben, zou het een heel ander gesprek zijn. Die onbeholpenheid, 
dat stuntelige interesseert mij: we hebben de intellectuele capaciteit, maar 
we zijn de hele tijd aan het zoeken. Dat is ook de reden dat we rond de 
spreekwoordelijke pot draaien.

VC: Daarin kan schrijven heel constructief zijn: je schrijft draft na draft 
tot de beste versie eruit komt. Een gesprek is organisch en niet gemakkelijk 
te nuanceren. Een gesprek is niet essayistisch. De kwaliteit van een gesprek 
komt van ergens anders, van een intermenselijkheid, een energie die tus-
sen de regels voelbaar is. Dat is de inzet van een goed gesprek.
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WB: Nu voel ik toch de neiging om het academische, saaie verhaal af te 
ratelen, van waar dit project over gaat. Maar is dat niet net wat we probe-
ren te vermijden?

TB: Waarom ook niet? Vertel.
WB: Toen Vaast vroeg om het woord ‘bezorgdheid’ te gebruiken, stond 

ik daar zeker achter, maar het is ook belangrijk dat de tentoonstelling geen 
klaaglied wordt. Wat is dan de volgende stap? Als er lang genoeg publieke 
ontevredenheid is, wat komt er dan? Revolutie. Alle puzzelstukken vielen 
op een bepaald moment op hun plaats. Alle werken, en de manier waarop 
ze gemaakt zijn, evoceren een stuk geschiedenis, een weerspiegeling, ver-
troebeling of scherpstelling, altijd een andere suggestie van hoe om te gaan 
met het verleden. Dat klinkt bijzonder vaag en ik heb het heel moeilijk om 
de term ‘nostalgie’ scherp te stellen in gesprekken erover. Het is echt een 
rotwoord, zeer irritant.

TB: Het is bijna een hyperconceptuele term, en met een pathetisch bij-
klank ook.

WB: Ja absoluut, het wordt daardoor bijna nutteloos.
VC: Je kan het pejoratief gebruiken, als een verlangen naar een soort 

van hygiëne, maar als je in de kwetsbaarheid een kracht ziet, is pathos, en 
smart, ook goed. Een figuur als Guido Belcanto vind ik bijvoorbeeld een 
topkunstenaar.

TB: De oude Grieken wisten ook dat pathos de mooiste poëzie is. Kunst 
is een en al pathos.

VC: Kunstenaars als Peter Land, Angus Fairhurst, Martin Kippenberger 
– die deinsden niet terug om kleine emoties, die in intellectuele kringen 
geweerd worden, toe te laten (en er zelfs op te kapitaliseren). Daarom zei 
ik dat ik cynisme wil vervangen door obsceniteit, als een soort gedeelde 
onhygiëne. En dan is het oké om enkele trappisten te veel te drinken en in 
tranen in elkaars armen te vallen, en dan weer verder te gaan.

TB: Het is ook heel subversief: obsceniteit is het opgeven van confor-
misme en de norm. Punk is, bijvoorbeeld, obsceen.

WB: We kunnen er een mechanisme in zien dat alles in een ander dag-
licht stelt. Dat is de bedoeling.

VC: Er zou een onzekerheid rond de titel kunnen zweven. Het is iets 
letterlijks en iets dat terug te brengen is tot iets ouders. Het is bijna niet 
meer mysterieus. Er zit een zekere ironie in, en misschien een brutaliteit. 
Ik geloof in de disruptie van dingen wel doen en dingen niet doen. Laten 
we naar kunst kijken met de vragen: Wie zijn wij? Vanwaar komen we, 
waar gaan we naartoe? Ons idee van tijdsbsef, daar geraak je niet omheen. 
Alles is gedeeltelijk een erfenis, en informeert ons. We zijn geneigd om een 
positieve toekomst in gedachten te willen hebben. 

TB: Hoop is voor de mens even broodnodig als creatie. Dat kun je niet 
tegenhouden, het is inherent menselijk.



VC: Ik denk dat de tentoonstelling ontstond uit een gedeelde bezorgd-
heid. Het gaat over handelingen. Handelen is per defi nitie niet-cynisch. 
Cynisme is interessant, maar ook niet, want het weerhoudt je van hande-
len. Op dit moment zijn we aan het handelen en in Knokke gaan we ook 
handelen. Tegen wil en dank, en met plezier. Eigenlijk hebben we allemaal 
een onzichtbare rode neus op. Niemand ziet die, want ze zouden het ook 
niet accepteren. Wat voor mij ook belangrijk is: er wordt met zorg gewerkt 
en er worden met zorg mensen ontvangen. De werken zijn vanuit zorgen 
gemaakt, ook als ze uitdagend en disruptief zijn. Toch is er sprake van 
zorg, want je doet die dingen niet voor je eigen plezier, je doet het omdat je 
gelooft dat je deel kunt uitmaken van een constellatie waardoor de wereld 
weer een beetje meer leesbaar kan worden. Dat blijft belangrijk.

TB: We komen organisch op enkele dingen terug in het gesprek, en dat 
zijn ongetwijfeld de essenties, de zaken waar het écht over gaat.

VC: Wanneer we onszelf lezen, zullen we ons er misschien op betrappen 
dat we inmiddels andere meningen hebben. Alles is in de context en de 
voorwaarden van het moment te beschouwen. De aard van dit gesprek 
sluit aan bij de animo tijdens het gesprek met Guy en Nick. Daar was wel 
alcohol bij betrokken en dan wordt het broeierig. Dat is interessant aan de 
publieke sfeer: je wil op je best behaviour zijn, je wil nuanceren. Als je een 
tentoonstelling of een werk maakt, ben je daar minder mee bezig en daar 
zou een risico kunnen liggen. Maar wanneer je publiekelijk spreekt, ben je 
een maatschappelijk element, een deel van een geheel en dan wil je toch 
nuanceren en proberen te vermijden dat je verkeerd begrepen wordt.

Vaast Colson, Keisnijding, 2022
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