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MIRA SANDERS

Le journal d’un usager de l’espace is een
heterogene artistieke praktijk waarbij
de interesse uitgaat naar een ruimte die
tegelijkertijd geografisch, sensorieel en
sociaal is. Over de (on)mogelijkheid om een
beeld te vormen van limieten onderzoekt
aan de hand van de ‘act van het tekenen’
en met als motor het ‘onderweg zijn’,
beeldende mogelijkheden om zich
limieten in een plaats - of context - als
objectieve materie, toe te eigenen in een
artistiek vocabularium. Het onderzoek,
exploratief en intuïtief, vormt beelden
van een limiet(en), een reistraject(en),
een tijd, een dimensie(s), en plaatst ze
in een artistiek daglicht. Het onderzoek
stapt het liefst naast de aangelegde
paden om de - volatiele en mobiele,
het vloeibare en onzichtbare - limieten
te tekenen en te verklaren in een
nieuw beeldend territorium. Tijdens
het doctoraat verwezenlijken er zich stap
voor stap beelden die voortkomen uit de
intieme ervaringen tijdens het onderweg
zijn. De beelden nemen de vorm aan van
een redenering of een scenario of iets
taligs of alle drie tegelijk. Aan de hand
van een index worden beelden, acties en
intenties in het onderweg zijn verzameld.
Deze index dient als middel om het
beeldend onderzoek (foto’s, tekeningen,
maquettes, installaties, films en kaarten)
continu te kunnen overschouwen en tot
zijn limieten te verkennen.
Het artistiek onderzoek kent drie fases:
a. in een eerste fase biedt het onderzoek
ons een referentiekader dat het concept
‘limiet’ op artistiek- en historisch gebied
situeert, b. in een tweede fase geeft het
onderzoek ons, aan de hand van het
onderweg zijn langs een secundaire
heerweg, stof tot nadenken over de act van
het tekenen van limieten, c. in een laatste
fase wordt ‘het tekenen en het denken
van limieten’ onderzocht en vertaald in
verschillende autonome beelden.
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ABSTRACT
Fragment van Le journal d’un usager de l’espace:
over de (on)mogelijkheid om een beeld te vormen van limieten
Le journal d’un usager de l’espace is een heterogene artistieke praktijk
waarbij de interesse uitgaat naar een ruimte die tegelijkertijd geografisch,
sensorieel en sociaal is. Over de (on)mogelijkheid om een beeld te vormen
van limieten onderzoekt aan de hand van de 'act van het tekenen' en met als
motor het 'onderweg zijn', beeldende mogelijkheden om zich limieten in
een plaats - of context - als objectieve materie, toe te eigenen in een artistiek
vocabularium. Het onderzoek, exploratief en intuïtief, vormt beelden van
een limiet(en), een reistraject(en), een tijd, een dimensie(s), en plaatst ze
in een artistiek daglicht. Het onderzoek stapt het liefst naast de aangelegde
paden om de - volatiele en mobiele, het vloeibare en onzichtbare - limieten
te tekenen en te verklaren in een nieuw beeldend territorium. Tijdens
het doctoraat verwezenlijken er zich stap voor stap beelden die voortkomen
uit de intieme ervaringen tijdens het onderweg zijn. De beelden nemen
de vorm aan van een redenering of een scenario of iets taligs of alle drie
tegelijk. Aan de hand van een index worden beelden, acties en intenties in
het onderweg zijn verzameld. Deze index dient als middel om het beeldend
onderzoek (foto’s, tekeningen, maquettes, installaties, films en kaarten)
continu te kunnen overschouwen en tot zijn limieten te verkennen.
Het artistiek onderzoek kent drie fases: a. in een eerste fase biedt het
onderzoek ons een referentiekader dat het concept 'limiet' op artistiek- en
historisch gebied situeert, b. in een tweede fase geeft het onderzoek ons,
aan de hand van het onderweg zijn langs een secundaire heerweg, stof tot
nadenken over de act van het tekenen van limieten, c. in een laatste fase
wordt 'het tekenen en het denken van limieten' onderzocht en vertaald in
verschillende autonome beelden.
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VOORWOORD

Een secundaire heerweg - aangeduid als ‘waarschijnlijk traject’ op de kaart
De wegen in de Romeinse tijd - geeft de aanzet voor de tweede fase in het

1. Dekeyser R., Van Ermen E.
en Leclercq H., ‘‘De wegen
in de Romeinse tijd volgens
R. Dekeyser, E. Van Ermen
en H. Leclercq. Atlas van de
Wereldgeschiedenis Wolters
Leuven, 1983’’, http://people.
zeelandnet.nl/pauho/interest.
htm, geraadpleegd 25
september 2012.
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In 2012 startte ik mijn doctoraat in de Kunsten 'Fragment van 'Le journal

onderzoek. Deze secundaire heerweg geeft me een werkterrein en wordt

d’un usager de l’espace': over de (on)mogelijkheid om een beeld te vormen

vervolgens het uitverkoren studieobject om het concept ‘limiet’ te onder-

van limieten'. Aangezien de vorm van het onderzoek praktijkgebaseerd

zoeken. Dit omdat deze weg niet alleen een letterlijke én historische limiet

is, zie ik dit project - weliswaar op langere termijn dan gewoonlijk - als

is, maar ook een knooppunt vol geografische limieten. In het hedendaags

passend naast mijn andere artistieke projecten in Le journal d’un usager

landschap kruist de secundaire heerweg namelijk de Belgische taalgrens,

de l’espace. Zich verwonderen over dingen, situaties of fenomenen die in

alsook de Franse, Belgische, Nederlandse en Duitse landsgrenzen.

onze leefwereld bestaan en die zogezegd evident lijken, is inherent aan Le

Daardoor zou ik bij het observeren van dit studieobject heel waarschijnlijk

journal d’un usager de l’espace. Met dit onderzoek grijp ik de kans om me in

andere soorten ‘limieten’ (historische, geografische, politieke, socio-

het concept ‘limiet’ te verdiepen: een concept dat ik altijd als een drijfveer

maatschappelijke, artistieke,...) tegenkomen. In deze tweede fase (van 2012

heb beschouwd voor het uittekenen van artistieke projecten. Op basis van

tot 2014) is het van belang dat ik het werkterrein tegemoet ga en het beleef.

bestaande werken - die ik op de pagina's 11-18 belicht - en fascinaties, ben

Vanaf dan spoor ik de secundaire heerweg op op onze huidige geografische

ik op een aantal vragen ingegaan: ‘‘Wat versta ik onder het concept ‘limiet’?’’,

kaarten en reis ik heen en terug langs de secundaire heerweg. Het onderweg

‘‘Hoe zoek ik limieten op?’’, ‘‘Op welke manier kan ik limieten zichtbaar

zijn (het stappen, het fietsen, het autorijden, op internet surfen,...) is de

maken?’’ en ‘‘Hoe kan ik het proces van het ‘zichtbaar maken’ van een limiet

motor van het onderzoek: het reizen is een positie-inname, het onderweg

in een beeld vertalen?’’. Het onderweg zijn fungeert systematisch als motor

zijn is de andere ontmoeten, het onderweg zijn is een tekenen. Tijdens het

in al mijn artistieke projecten. Het onderweg zijn impliceert de act van

onderweg zijn - en met het concept ‘limiet’ in mijn achterhoofd - maak ik

het tekenen. "Geeft het onderweg zijn mij inzicht in het concept ‘limiet’?’’.

observaties, registraties en een reeks beeldende vertalingen (een tekst, een

Deze vragen worden doorheen het artistiek onderzoek op een intuïtieve,

tekening, een schaalmodel, een foto, een film, een klank, of combinaties

maar zeker ook erg grondige wijze, onderzocht. Meermaals zal ik tijdens

hiervan) die mijn ervaringen schetsten. Naarmate ik de secundaire

het onderzoeksproces van het pad afdwalen, experimenteren, falen en

heerweg tegemoet ga, stel ik vast dat ik een spookweg achterna loop.

slagen, afgaan op mijn gevoel, beelden aftoetsen, en me laten leiden door

Tijdens het onderweg zijn langs de secundaire heerweg, zie ik - op een paar

de opgedane ervaringen en verwerkingen.

straatnamen na - nauwelijks nog sporen van deze weg. Het feit dat ik meer

Het onderzoeksproces kent doorheen dit doctoraat drie belangrijke

pogingen doe om het onderweg zijn langs de secundaire heerweg in beeld

fases. In een eerste fase beschrijf ik de artistieke projecten die ik vóór het

te brengen, doet me beseffen dat het creatieproces dat ermee gepaard

doctoraat realiseerde en andermans werk waarin ik vormen van limieten

gaat meer perspectieven biedt voor een het vormen van een beeld van de

die mij intrigeren, bepaal. Deze werken tonen enerzijds het gebruik

limieten in het landschap. In Reflecties: het traceren van een spookweg (p.

van verscheidene - media (woord (fictie), tekening, foto, film, klank en

220) blik ik terug op mijn initiële vragen bij de start van het onderzoek en

installatie) - aan. Anderzijds geven ze een voorbeeld van hoe ik met limieten

beschouw ik mijn observaties, experimenten en beeldende vertalingen van

(institutioneel, cultureel, sensorieel, geografisch,...) omga. Vervolgens ga ik

fase 2.

de etymologie van het woord ‘limiet’ na en kom ik terecht bij de historische

Op basis van deze beschouwingen in fase 2 leg ik een nieuwe focus - derde

‘limes’: fysieke afbakeningen die de noordelijke grens van het Romeinse

en laatste onderzoeksfase (van 2014 tot 2016) - op het creëren van beeldende

Keizerrijk bepaalden. Tijdens het bestuderen van deze ‘limes’, ontdekte ik

mogelijkheden waarmee ik limieten (vormelijk, sensorieel, temporeel,

een kaart van twee Belgische archeologen (Dekeyser, Van Ermen, Leclercq,

ruimtelijk) observeer en onderzoek. De teksten Mesures d’une fiction

1983), die de heerwegen en hun secundaire wegen aanduidden in De wegen

picturale: la carte de géographie2 van de Belgische kunsthistorica Marie-

in de Romeinse tijd1.

Ange Brayer en Ways of Worldmaking3 van de Amerikaanse filosoof Nelson

2. Brayer Marie-Ange, "Mesures
d’une Fiction Picturale: La
carte de géographie.", in

Exposé 2, Pertes d’inscription
(Orléans: Éditions HYX, 1995),
6–23.
3. Goodman Nelson, Ways of

Worldmaking (Indianapolis:
Hackett publishing company,
1978).
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onderzoeksfase aan te scherpen. Een aantal begrippen (dimensie, tijd,
navigatie,...) die regelmatig aan bod kwamen in het onderzoeksproces in fase
twee worden naast vormen van limieten (vormelijk, sensorieel, temporeel,
ruimtelijk), mee beeldend en reflectief doorgelicht. De secundaire heerweg,
alsook andere werkterreinen (een stadsbeeld van Maastricht, een ‘Google
Street View’-traject in de Limmatstrasse in Zurich (CH), een traject van een
publieke naar een private ruimte in de tentoonstellingsruimte Été 78 te
Brussel (BE),...) fungeren als voedingsbodem voor dit beeldend en reflectief
proces. Ook na deze fase geef ik een analyse van hoe ik een beeld vorm van
ontstaansprocessen bij het beschouwen van bepaalde limieten (vormelijk,
sensorieel, temporeel en ruimtelijk) en welke beeldende mogelijkheden ik
hiervoor verken en creëer.
In het laatste hoofdstuk van het doctoraat overschouw ik het gehele onder-

Afb. 0.1 Nomad Ground (detail), collagetekening, (29 x 21 cm), 2011

Goodman zijn een stimulans om mijn bewegingen en handelingen in deze

zoeksproces en kan ik besluiten of het al dan niet mogelijk is om een beeld
te vormen van limieten.
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a. Het artistiek en historisch referentiekader (fase 1)

sentiment.
‘...la question de ‘l’expérience géographique’ et, en particulier, celle de ces

1. State of the art Le journal d'un usager de l'espace
1. Perec Georges, Espèces
d’Espaces (Parijs: Galilée,
2000).

Le journal d'un usager de l'espace, een zin die ik ontleen aan het boek Espèces
d’Espaces1 van de Franse auteur Georges Perec (1936-1982), gebruik ik om
het geheel van mijn artistieke praktijk te benoemen. Het boek van Perec
gaat over het alledaagse en hoe wij dit (kunnen) waarnemen. Hij kaart onze
culturele conventies aan en laat ons beseffen dat we slachtoffer zijn van
onze eigen normen. Le journal d’un usager de l’espace is méér dan alleen
maar een verslag waarin ik schrijf en/of teken. Het is gebonden aan de
reis van het leven, aan het mens zijn in de huidige wereld. Le journal d’un
usager de l’espace, met als motor het reizen, brengt (intieme) belevingen in
kaart aan de hand van notities, tekeningen, video’s, foto’s, klankopnames
en installaties. Ik concentreer me hierbij op het observeren van limieten
(historisch, cultureel, sociaal, geografisch,...) waar deze zich bevinden,
verzamel de losse onderdelen ervan, registreer en monteer ze tot nieuwe
uitbeeldingen.

aspects de cette expérience qui ne relève ni de la délibération rationnelle ni des
représentations mentales, à savoir les affects, les émotions, ou les sentiments.
A ce niveau phénoménologique, qui est celui du sentir et du (sic) se sentir
dans le monde, une expérience radicale se déploie, sur un mode qui est de
l’ordre de la co-appartenance (de l’homme au monde), de la co-participation
(l’homme est une partie du monde qui est une partie de l’homme).’2
Besse spreekt over de mens die verweven is met en in de wereld. Wanneer

zijn aan Le journal d’un usager de l’espace, introduceer ik in de volgende
paragrafen de ruimtegebruiker en het onderweg zijn. Beide vormen
centrale figuren in mijn oeuvre. Vervolgens omschrijf ik vier bestaande
artistieke werken waarin ik vormen van limieten (historisch, cultureel,
sociaal, geografisch,...) in beeld breng. Het nagaan in mijn, en vervolgens in
andermans oeuvre (zie p. 18) van een aantal artistieke daden die betrekking
hebben op het onderzoeken van limieten, is in deze eerste fase een middel
om het concept ‘limiet’ nader te definiëren. Het verduidelijkt hierbij hoe ik
de 'limiet' begrijp.
1.1. De ruimtegebruiker in Le journal d’un usager de l’espace
Ik, als beeldende kunstenares en onderzoekster, bekijk de ruimtegebruiker
als een subject, een beschouwend en waarnemend ‘ik’. Het subject neemt
waar, verwondert zich over en is nieuwsgierig naar de dingen die hem/haar
omgeven. De zintuiglijke ervaringen gaan over het voelen van - en het zich
voelen in de wereld. Zo schrijft ook de Franse filosoof en historicus JeanMarc Besse, in zijn tekst Géographie psychique. Notes sur l’espace comme
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"Géographie psychique.
Notes sur l’espace comme

ik, in opdracht van of uit eigen beweging, een werkterrein bepaal, vertrek

sentiment", in Gruppen, Revue

ik steeds vanuit het verkennen en het beleven van een plaats. Ik vertrek

n° 9, (juni 2014), 12-26.

de création transdisciplinaire,

vanuit het verblijven, observeren, voelen, opnemen en traceren. Ik ben
nieuwsgierig om limieten (historisch, cultureel, sociaal, geografisch,...) die
ergens bestaan, te ontmoeten.
1.2. De act van het tekenen en het onderweg zijn
De 'act van het tekenen' - in plaats van de 'kunst van het tekenen' - staat
voor een 'tekenen' waarbij ik een engagement aanga en limieten in
3

Om een aantal werkzaamheden en affiniteiten te illustreren die inherent

2. Besse Jean-Marc,

plaatsen voel, observeer, bevraag, omzet, in kaart breng en vertaal naar een

3. Het 'tekenen' is voor mij
niet enkel met een potlood
op papier. Ik teken ook
met het stappen, schrijven,
fotograferen, filmen en klank

beeld (woord, tekening, foto, film, klank en/of combinaties ervan). Het is

bewerken. De act van het

een 'tekenen' waarmee ik de intentie heb om de wereld die mij omgeeft te

van mijn lichaam.

tekenen gebeurt op de schaal

beleven en te bevragen. De act van het tekenen is exploratief van aard en
gebeurt in het onderweg zijn. De act van het tekenen vormt een beeld van
het onderweg zijn.
'The purpose of the walk is not to make a journey. Or the way I walk is not
the same way that people might use the road from one village to the another,
or other people walk in the mountains. The whole purpose and the idea of
doing it is really to make art.'⁴

4. Long Richard, Tufnell
Ben, Richard Long: Selected
statements and interviews
(London: Haunch of Venison,

In Le journal d’un usager de l’espace ben ik onderweg tussen de binnenruimte

2007), 68.

van het atelier én de ruimtes buiten het atelier (cf. Afb. 0.2). Het onderweg
zijn betekent een verkennend heen- en teruggaan tussen deze ruimtes
(reële, virtuele, publieke, private en mentale). De ruimtegebruiker
beweegt en tekent een beeld vanop afstand en/of van dichtbij in het
landschap. In afbeelding 0.2 is het hoofd van mijn ‘ik’ uitgerust met een

15

Afb.
act van hetGround
tekenen
en het onderweg
zijn, collagetekening,
(21 x 29 cm), 2011
Afb.0.2
0.2De
Conception
(detail),
collagetekening,
(29 x 21 cm), 2011
17
16

soort cinematografisch apparaat. Het onderweg zijn begrijp ik niet alleen

zet het ‘leventje’ dat je voor het reizen had in beweging. De waarden die

als een wandelen zoals de Britse kunstenaar Richard Long het definieert.

je koesterde, gaan mogelijk aan het diggelen of worden twijfelachtig. Je

Het onderweg zijn gebeurt door een fysieke verplaatsing van een plek naar

wordt een persoon van de wereld en niet meer van je eigen middelpunt. Ik

een andere plek, door een imaginaire tocht doorheen een roman, door een

spreek dan in naam van de reiziger die openstaat voor de andere, die er een

mentaal wegdromen bij het horen van een melodie, door het surfen van

verbintenis mee wil aangaan, die de andere wil ‘ontmoeten’.

de ene hyperlink naar de andere op het internet,... Stappen, fietsen, met

De Franse etnoloog en antropoloog Marc Augé (1935) zoomt in zijn boek

de auto rijden, vliegen, surfen op internet,...: deze zaken vormen de motor

La communauté illusoire⁷ in op het belang van 'het ontmoeten van de

tijdens het onderweg zijn. Elke motor bepaalt het ritme van het waarnemen

andere'. Het boek kaart de problematiek aan van ons hedendaags concept

en van de beleving van de reis.

‘gemeenschap’. Het is een alomtegenwoordig besproken onderwerp in

7. Augé Marc, La communauté
illusoire (Parijs: Payot &
Rivages, 2010).

Europa, alsook op globaal vlak. Door de vluchtelingencrisis wordt de
1.3. Tijdens het onderweg zijn tast je limieten af
‘Wanneer we op reis gaan, verlaten we onze woonplaats en schorten als het
ware tijdelijk onze gehechtheid aan het landschap van ons dagelijks leven
5. Lemaire Ton, Filosofie van
het landschap, 9de herz. dr.,
(Baarn: Ambo, 2006),115.

op.’5, schrijft Nederlands antropoloog en filosoof Ton Lemaire in het boek
Filosofie van het landschap. In het hoofdstuk De reis maakt Lemaire een
duidelijk verschil tussen het 'gaan wandelen'(dat eerder een blijven in het
woongebied is) en het op reis gaan (dat daarentegen een verplaatsing in
het landschap van anderen betekent). Ik citeer Lemaire’s schrijven verder:
‘Door te reizen bemerken we dat andere ruimten voor anderen een even
intieme betekenis hebben als onze eigen woonplaats voor onszelf. Het is
daarom dat elke reis een waagstuk is dat een zekere moed vereist, niet zozeer
wegens de mogelijkheid fysiek te verdwalen, van ongelukken of struikrovers;
maar fundamenteler: om de aanslag op ons bewustzijn die gepleegd wordt
wanneer wij ons ‘in den vreemde’ begeven, om de bedreiging van onze
‘habitus’ - houding en zede - door andere gewoonten, kortom: om de crisis
van het ik.’⁶

6. Ibid, 115.

Met de crisis van het ‘ik’ doelt Lemaire op de vervreemding hiervan. Het
‘ik’ dat zich ontvreemdt van zijn middelpunt in het landschap en zich
beweegt naar de andere (persoon, beschaving, cultuur, fauna & flora,...):
het vreemde. Zijn zekerheden, zijn kennis en zijn bestaan vervagen tijdens
het reizen. Het ‘ik’ werpt een andere blik op de dingen die hem of haar
omgeven: omdat de andere lichamelijk verschilt, een andere taal spreekt,
andere gewoontes hanteert, ruimte en tijd op een andere manier benut
en omdat de andere zijn divergerend kijken en denken met je deelt. Het
reizen maakt je onzeker, maar het geeft je tezelfdertijd een sterkte. Het
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angst voor de vreemdeling versterkt. Ook het nationaliteitsgevoel en de wil
om onafhankelijk te zijn worden aangewakkerd en geografische grenzen
worden afgesloten. Nochtans, zegt Augé, kan geen enkel individu zich
definiëren door zich te verbinden met slechts één gemeenschap. Volgens
Augé zijn identiteit en alteriteit onlosmakelijk met elkaar verbonden. Hij
beweert zelfs dat het concept ‘grens’ geen blokkade vormt, maar eerder
een drempel is. Hij zegt hiermee dat er subtiele grenzen bestaan tussen
individuen, tussen collectiviteiten, tussen talen en dat deze grenzen een (h)
erkennen toelaten, zonder daarom onze identiteit te verliezen.
‘Le passage et la rencontre sont des nécessités anthropologiques. On sait
l’importance des rites de passage dans de nombreuses cultures. Or il est
vrai dans notre monde de l’image, sous toutes ses formes, ce monde où trop
souvent nous croyons connaître ceux dont nous reconnaissons seulement
l’image, le risque est grand d’une dissolution de la personne dans l’image de
l’autre... Nous avons besoin d’autres qui ‘résistent’, d’autres vraiment ‘autres’,
pour construire et développer notre identité; nous avons besoin d’identifier
les frontières de l’autre pour identifier les nôtres.’⁸

8. Ibid., 15-16.

Het aanleren van andermans taal geeft Augé als één van de voorbeelden
om te begrijpen wat hij bedoelt met ‘het ontmoeten van de andere’.
‘Apprendre la langue de l’autre, et plus encore comprendre le langage de
l’autre, c’est établir avec lui une relation symbolique élémentaire, le respecter
et le rejoindre, franchir la frontière. L’apprentissage d’une langue oblige à
prêter attention à l’autre, à partager quelque chose avec lui, alors que bien de
malentendus peuvent exister même entre ceux qui s’expriment dans la même
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9. Ibid., 17.

langue.’⁹

aan deze specifieke criteria beantwoordden - om mee te werken aan het
project L’Union - De Unie. Bij de brief voegde ik een reeks zelf ontworpen

In dit geval, net zoals Augé, denk ik de limiet als een grenslijn die - volatiel en

vlaggen waarop telkens een megafoon werd afgebeeld: het symbool voor

mobiel, vloeibaar en onzichtbaar - in een ruimte leeft. De limieten zijn niet

communicatie. De musea die aanvaardden om deel te nemen aan het

altijd daar waar we ze denken waar te nemen. Het zijn alvast deze soorten

project, mochten vervolgens één of meerdere vlaggen kiezen. Tijdens de

limieten die mij intrigeren en die als studieobject fungeren in mijn oeuvre

duur van de tentoonstelling werd hen gevraagd om - samen met mDD -

en dit doctoraat. Ik illustreer dit aan de hand van vier bestaande werken

de gekozen vlag(gen) op te steken op een plaats in of rond het museum,

in dewelke de concepten 'de act van het tekenen', ‘het onderweg zijn’ en

zichtbaar vanuit de publieke ruimte. In de tentoonstellingsruimte van mDD

‘limiet’ een belangrijke rol speelden zonder dat ik ze toen uitdrukkelijk

documenteerde en visualiseerde ik dit nieuw gecreëerd netwerk tussen de

omschreef. Met deze selectie toon ik tevens aan dat ik bij het maken van

verschillende musea in Europa.

een creatie, beïnvloed door de beleving en de context van een plaats, met

Dit werk betrof een onderzoek naar de limieten tussen het museum

verscheidene media werk.

(werking), hun tonen (semi-publiek en publiek) en hun bondgenootschap
(netwerk).

•

L’Union - De Unie (Afb. 0.3)
museum Dhondt-Dhaenens (mDD), Deurle (BE)

Silent China (Afb. 0.4 - 0.5)

Mixed media: 17 vlaggen, 1 mast, 17 digitale zwartwit afdrukken (29,7 x 21 cm),

Xiamen Art Centre, Xiamen (CN)

1 digitale kleurenafdruk (84,1 x 118,9 cm), 1 brief (NL, FR, ENG), reeks van ca. 15

Mixed Media: 1 video (geluid, Engelse en Chinese tekst, 00:13:02) en 1 krant, 2007

voorbereidende tekeningen (tussen 10,5 x 14,8 en 29,7 x 21 cm), 2006
Deelnemende musea: Musée des Arts Contemporain Hornu (MAC’s) (BE),
Stedelijk Museum voor Actuele Kunsten Gent (SMAK) (BE), Museum van
Hedendaagse Kunst te Antwerpen (M HKA) (BE), Middelheim Antwerpen (BE),
Musée d’Art Moderne et d’Art Contemporain Luik (MAMAC) (BE), museum
Dhondt-Dhaenens Deurle (mDD) (BE), 49 Nord 6 Est - Fonds Régional d’Art
Contemporain Metz (FRAC) (FR), FRAC Dunkerque (FR), La Maison Rouge
Fondation Antoine de Galbert Parijs (FR), Musée des Beaux-Arts Tourcoing (FR),
Museum De Paviljoens Almere (NL), Museum voor Actuele Kunsten Den Haag
(GEM) (NL), Gemeentemuseum Het Domein Sittard (NL), De Pont Museum
voor Hedendaagse Kunsten Tilburg (NL), Skulpturenmuseum Glaskasten Marl
(DE)
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•

Silent China bestaat uit een video en een krant. Ze zijn samen bedacht en
gecreëerd tijdens een werkresidentie (2006-2007) in Shanghai en Xiamen
(CN). Het werk is ontstaan op basis van de ervaringen die ik opdeed tijdens
mijn onderweg zijn. Aangezien ik de taal niet spreek, nam ik de stedelijke
landschappen vanop een afstand waar. Zowel de klanken (taal, muziek,
stadsgeluiden) als de tekens (verkeers-, reclame-, naamborden) bleven
abstract voor mij. Het viel me ook op dat bij de plaatsen waar ik ging, de
bewoners altijd de leefruimtes vulden met muziek. Behalve in de bergen
(zoals de Chinezen zeiden) was de stilte zoek.
Voor de video zag ik er het nut niet van in om de beelden van de stedelijke
landschappen te registreren. Ik vertolkte liever mijn observaties en
indrukken aan de hand van een Engelse en een Chinese tekst. De tekst geeft

Bij het creëren van L’Union - De Unie, dompelde ik mezelf een maand lang

informatie, wordt tezelfdertijd een beeld en evoceert een stadstafereel. In

onder in de wereld van het museum Dhondt-Dhaenens te Deurle om zo de

de tekst komt ‘they’ voor, met een spatie tussen de rest van de zinnen. De

werking van het museum te analyseren. Dankzij deze actie kon ik vanuit

spatie maakt de toeschouwer attent op de afstand die bestaat tussen de

mijn observaties en analyses een lijst van criteria opmaken in verband met

verteller en de lokale bevolking. De tekst verschijnt in de video geluidloos

de werking binnen het museum (museale kunstinstelling, collectiebeheer,

en alterneert met zwarte beelden die urbane klanken weergeven.

het tonen en aankopen van hedendaagse kunstwerken, publieke en

De krant - uitgegeven op het formaat van de Chinese publieke kranten -

educatieve missie,...). Via een schrijven vroeg ik aan alle musea die zich

geeft mijn fascinatie weer voor de stadsgeluiden in Shanghai en Xiamen.

in een straal van driehonderd kilometer rond Deurle bevonden - en die

Ik kon uren waarnemingstekenen, waarbij ik trachtte de stadsgeluiden en
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Afb. 0.4 Pentekening in schetsboek, (21,8 x 26,8 cm) (boven) - Afb. 0.5 Silent China (filmbeeld), 00:13:02, 2009 (beneden)

Afb. 0.3 L’Union/De Unie, vlagontwerpen en presentatie (buitenzicht) in het mDD

Technical rider: flags

Art: flags printed
Amount: 21
Dimensions: 100 (H) X 150 (W) CM
Colours: digital colour print
Quality: 100% woven polyester 115 gr/m

Afb. 0.7 La Chambre de Tania (fotoreproducties van de binnenpagina's), kunstenaarsboek, (29,7 x 21 cm), 2013

Afb. 0.6 Bords de route (atelierzicht), 2011 - Afb. 0.7 Bords de route, tekening in proces (detail), pentekening op Canson papier, (150 x 200 cm), 2011
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stadslandschappen naar een beeld te vertalen.

zorgvuldige verweving van mijn collages met een sciencefictionverhaal van

De schoonheid die ik in China mocht aanschouwen, is te lezen in de ruimte

Cédric Noël. We raken dezelfde domeinen aan: architectuur, psychologie,

tussen 'lawaai en stilte', 'they' en de rest van de tekst, 'het roken van een

ingenieurswerk, schilder- en tekenkunst. Ik trek nieuwe vluchtlijnen langs

sigaret en het wachten op mijn eten', 'het zwart beeld en de verbeelding

de oppervlakte en rond fotografische beelden afkomstig uit tijdschriften

van de toeschouwer bij het zien van de video',...

voor doe-het-zelvers van de jaren zestig. Figuren en handen van installateurs
monteren en demonteren dingen.

•

Bords de route (Afb. 0.6 - 0.7)

Uitvinders of doe-het-zelvers? Het werk met de machines van de verbeelding

Cent Lieux d’Art 2, Solre-Le-Château (FR)

onthullen het gebaar en zijn verloop. Cédric Noël schrijft over het ‘imago’

12 lijntekeningen, inktpen op Canson papier, (150 x 200 cm), 2011

en ontwikkelt een spanning tussen het concept van een perfecte vorm en

Bords de route is net als Silent China een werk dat ik ontwikkeld heb tijdens
een werkresidentie. Ditmaal verbleef en werkte ik in de regio Avesnois (FR)
tijdens de zomermaanden 2011.

de ideale uitbeelding. Dit verhaal bestaat uit een reeks botsingen in een
wereld die beheerd wordt door de Arantèle – een wereld waarin de mensen
gehuld zijn in symbiotische pakken van planten of insecten.
Deze editie is de vijfde uit de reeks Posture Editions, een reeks

Deze regio is gekend om zijn ruraal landschap. Eenmaal ik op verkenning

kunstenaarsboeken waarin een kunstenaar een gedrukte tentoonstelling

ging in het gebied, vielen vooral de steenwegen, die de dorpen en kleinere

organiseert over zijn/haar werk.

11. De kunstenaars hebben

steden verbonden, mij erg op. Wanneer je te voet langs de steenwegen liep,
was daar weinig te beleven. Verder maakte de verkeersdrukte de wandeling

nooit de expliciete intentie

2. Artistieke referenties in dewelke limieten onrechtstreeks verkend worden
11

soms erg moeilijk. Tijdens mijn verblijf was ik nieuwsgierig naar het

10. "Hand-Drawn Doodle
Borders and Design Elements",
https://www.dreamstime.com/,
geraadpleegd juni 2011.

leven tussen de berm en de wegen en naar de onbekende intervallen (die

Tot dusver ben ik mij bewust van de soorten limieten die mij intrigeren.

nochtans zo rijk zijn aan voorwerpen, onkruid en stukken natuur). Tijdens

Echter: het is relevant om nog een aantal artistieke gevoeligheden in het

het wandelen op deze steenwegen, verzamelde ik per traject voorwerpen

onderzoek te evoceren en een idee te geven van hoe volatiele en mobiele,

en planten van telkens één soort. Eens terug in het atelier maakte ik van

vloeibare en onzichtbare limieten in een beeld onderzocht kunnen worden.

mijn ingezamelde objecten tracés op tekenpapier. Ik maakte composities

Ik toon dit aan de hand van artistieke werken:

geuit dat zij rond het concept
'limiet' gingen werken.

die gebaseerd waren op de ‘border’ tekeningen10. De keuze voor deze
compositie verwijst naar de ambachten in de regio (textiel-, hout- en

•

die vertrekken vanuit een bepaald idee en waarbij belevingen van

metaalbewerking,...) en de Arts en Crafts beweging (ca. 1860 - 1910). Het

een plaats en/of context het werk inspireren. Kunstwerken die de

geheel leidde tot het ontwerp van een twaalftal subjectieve kaarten van

toeschouwer interpelleren om zijn/haar verbeelding te gebruiken en

het gebied, met de tekening als medium. In de vitrine van de kunstruimte

waarbij de toeschouwer letterlijk en figuurlijk betrokken wordt. Dit

Cent Lieux d’Art 2: Vitrine Paulin genaamd, toonde ik - tweewekelijks

kan gebeuren bij een lezing, een film, een fotoreeks, een reeks van

tijdens de tentoonstelling - één van deze twaalf tekeningen. Aangezien de

tekeningen,... waarbij de toeschouwer uitgenodigd wordt om mee te

vitrine uitgaf op de straat, kregen de bewoners van Solre-Le-Château op

‘bewegen’ in het kunstwerk.

verschillende momenten een andere kijk op bepaalde trajecten in de regio.
•
•

La Chambre de Tania (Afb. 0.7)

die naast het efemere karakter van een limiet ook naar bepaalde lokale
en/of globale ‘limieten’ verwijzen - hetzij cultureel (bv. waarneming,

Posture editions, Gent (BE)

media, denkpatronen,...), socio-maatschappelijk (bv. taal, taboes,

Kunstenaarsboek ism. Frans kunstenaar Cédric Noël (1978), zwart-wit,

censuur,...), historisch (bv. amnesie, schriftvervalsing,...), geografisch

Nederlandse en Franse tekst, oplage van 300 exemplaren, (29,7 x 21 cm), 2013

(bv. no-man’s land, niet-plaatsen,...), milieuvervuiling,... - die vandaag

La Chambre de Tania is een ontmoeting tussen twee kunstwerken. Het is een
26
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in onze leefruimtes en werkpraktijken (zowel op historisch als

eigendom van de Engelse natie. Naast schilderijen en tekeningen omvat

hedendaags vlak) aanwezig zijn.

deze verzameling 282 geïnventariseerde schetsboeken. Vanaf het begin van
zijn artistieke loopbaan nam Turner zijn schetsboeken mee op zijn vele

•

die bij gebruik van een ‘medium’ vragen oproepen, enerzijds in hoeverre

studiereizen doorheen Groot-Brittannië en Europa. Deze schetsboeken

dit ‘medium’ het conceptueel territorium mee bepaalt en anderzijds

kenschetsen zich door verscheidene boekformaten waarin Turner met

in hoeverre datzelfde medium in een kunsthistorisch perspectief kan

potlood, inkt, aquarel en olieverf op een exploratieve en experimentele

geplaatst worden.

wijze, op locatie of in zijn atelier, waarnemingen en beschouwingen vastlegt.
Deze schetsboeken getuigen van Turner’s houding ten aanzien van de toen

12. Dit referentiekader biedt
bijvoorbeeld de mogelijkheid
om na dit doctoraatsonderzoek, de voorbeelden verder
uit te werken aan de hand van
onder andere een thematentoonstelling rond het concept
‘limiet’.
13. Didi-Huberman Georges,
La Ressemblance Par Contact:
Archéologie, Anachronisme
Et Modernité De L’empreinte,
Paradoxe (Paris: Éditions De
Minuit, 2008).

In de volgende voorbeelden bepaal ik verschillende limieten die zowel

actuele academische conventies (cf. the Royal Academy). Zijn houding

conceptueel als materieel kunnen ingezet worden in een kunstwerk. Deze

komt tot uiting door de scherpte van zijn blik die hij laat schijnen op de

voorbeelden zijn verre van exhaustief12. Bij het bepalen van de limieten,

onderwerpen die hij verbeeldt (zoals bijvoorbeeld bepaalde condities van

laat ik me inspireren door de benaderingswijze van de Franse filosoof en

landschappen, situaties, objecten (huis in lichterlaaie, scheepswrakstukken,

kunsthistoricus Georges Didi-Huberman (1953) die beschreven staat in

storm op zee, windstormen...), het exploreren en ontwikkelen van nieuwe

La Ressemblance Par Contact: Archéologie, Anachronisme Et Modernité De

schildertechnieken, het verwerpen van een academische benadering van

L’empreinte13. Huberman legt in dit boek de nadruk op het belang van ‘het

het tekenen (bv. zijn tekenlijnen worden diffuus, vluchtig)...

proces van het maken’ door de werkwijzen te beschrijven van de Franse
kunstenaars Auguste Rodin (1840-1917) en Marcel Duchamp (1887-

Ik doel vooral op de studies en werken die hij vanaf 1830 verwezenlijkt. Op

1968). Het boek werpt een originele blik op Duchamps creatieprocessen

de website15 van de Tate in London (GB) worden Turner’s schetsboeken

en beklemtoont de verschillende stappen en werkzaamheden die de

geclassificeerd volgens vijf verschillende periodes: 1778–1801 Student and

tate.org.uk/art/research-pu-

kunstenaar rigoureus uitvoert om zijn ideeën vorm te geven. Het ‘proces

master, 1802–1818 Academician and professor, 1819–1829 Italy and after,

5-annual-tourist-r1130132,

van het maken’ houdt ‘contact maken met materie’ in. Volgens Huberman

1830–1835 Annual tourist, 1836–47 Modern painter. In de periode 1830–

is het door ‘het zoeken naar’ en ‘het creëren van’ dat de kunstenaar geen

1835 Annual tourist worden de schetsboeken onder de noemer Erotica and

mimesis maakt, maar een weerspiegeling vindt tussen hetgeen hij/zij

improvisations ca. 1834-6 ondergebracht. Drie schetsboeken van gelijke

waarneemt en hetgeen er uit voorkomt.

grootte verbeelden op een suggestieve manier binnenruimtes met soms

15. "1830-5 Annual Tourist
Sketchbooks, Drawings and
Watercolours", http://www.
blications/jmw-turner/1830geraadpleegd 15 juli 2016.

een man en een vrouw, soms een vrouw alleen en soms heb je het raden
2.1. Het vastleggen van (natuur)verschijnselen

naar het onderwerp van het beeld. Via de beeldensequens in het boek

Een contact maken met fenomenen

creëert Turner een verhaal en vermoed je wat de tekeningen voorstellen.

Joseph Mallord William Turner

De erotische scènes zijn niet expliciet. Je herkent op bepaalde tekeningen
lijnen van een lichaam van een man en een vrouw in een binnenruimte,

14. "Prints and drawings:
Turner Bequest", http://
www.tate.org.uk/research/
prints-and-drawings-rooms/
turner-bequest en "The Turner

Turner’s schetsboeken periode 1830–1835 Annual tourist en 1836–47 Modern

maar ze zijn niet zo nauwkeurig uitgezet als bijvoorbeeld de befaamde

painter

Indische Kama Sutra beelden. Turner suggereert de figuren eerder aan

Joseph Mallord William Turner (1775-1851)

de hand van penseel- en kwaststreken. Bruine en rode tinten - streken en

Schetsboeken van verscheidene pocketformaten met grafietpotlood, water- en

vlakken die elkaar ontmoeten - kleuren de oppervlaktes van het papier. Nu

aquarelverf, 1830-1847

en dan verschijnt er in de verf- en kleurbewegingen een soort gordijn, een

Bequest, Paintings, National

bed, een hoek, een paar benen en gedaantes.

Gallery, London", https://
www.nationalgallery.org.uk/
paintings/history/the-turnerbequest, geraadpleegd 15 juli

In 1851 wordt het studie- en werkmateriaal, genaamd de Turner’s Bequest ,
14

van de Engelse schilder Joseph Mallord William Turner (1775-1851),

In de laatste reeks, genaamd 1836-47 Modern painter, vindt men eerder een

2016.

28

29

serie topografische waarnemingen terug van zijn laatste studiereizen: Tour
to the Alps 1836, Bamborough Castle ca. 1839, The second Meuse-Moselle

Le possible est

Tour 1839, Fire at the tower London 1841, Autumn Tour of France 1845,

un infra mince ___

Spring Tour of Northern France 1845.

La possibilité de plusieurs
tubes de couleur de

Los van het feit dat deze twee laatste series verschillende onderwerpen

devenir un Seurat est

weergeven, stel ik een overeenkomst vast in de manier waarop Turner

‘l’explication’ concrète

contact maakt met natuurlijke fenomenen. Potloodtekeningen van

du possible comme infra

gebouwen worden gekenmerkt door vluchtige, maar toch heel precieze

mince

lijntoetsen. Zelfs al zijn niet alle omtreklijnen van de gebouwen getekend:

_______________

je herkent de typologie, materialiteit en schaal. De landschappen

Le possible impliquant le devenir

daarentegen zijn levendig (bijna op dezelfde manier als de binnenruimtes

- le passage de l’un à l’autre a lieu

in de erotische scènes) en worden weergegeven door kleurvlakken, licht-

dans l’infra mince.

en schaduwvlakken en windstreken. Hij brengt aan de hand van penseel

__________________________

en waterverf een verschijning tot leven van een door hem waargenomen
fenomeen. Op zijn beurt wordt de verschijning in Turner’s schetsboek,

allégorie sur ‘l’oubli’

een nieuw zichtbaar fenomeen, te vergelijken met het beeld dat zich kan
vormen met het kijken naar de zon. Gedurende een paar seconden blijft er
een beeld nazinderen op ons netvlies. Turner legt deze verschijningen vast

Na de dood van de Franse kunstenaar Marcel Duchamp in 1968 kreeg de

via zijn waarnemen. Eerst gaat zijn waarnemen via zijn hersenen naar zijn

Amerikaanse beeldhouwer Paul Matisse (1933) van Teeny Duchamp - de

hand, een hand die een penseel vasthoudt. Vervolgens zoekt het penseel

weduwe van Marcel Duchamp en de moeder van Paul Matisse - de vraag

contact op met het papier.

om de verzameling van handgeschreven notities die Duchamp tijdens

Turner toont in deze reeksen aan, dat hij niet alleen een studiereis

zijn leven aangemaakt had, te ordenen met het oog op het maken van een

onderneemt naar verschillende locaties en deze beleeft, maar dat hij

publicatie. Hoe Duchamp zijn handgeschreven notities in een bepaalde

onophoudelijk in zijn maken limieten in het uitbeelden opzoekt.

volgorde archiveerde, verdeelt Matisse onder in vier verschillende
rubrieken: notities die handelen over het concept ‘l’infra mince’, notities

possible est un infra mince",
https://www.centrepompidou.
fr/id/cBAg7j9/rEnGq9p/fr,
geraadpleegd 20 juli 2016.
In tegenstelling tot de website
van het Centre Georges Pompidou hou ik in dit proefschrift
de schrijfwijze ‘infra mince’ aan
met een spatie tussen ‘infra’
en ‘mince,’ op de manier dat
Duchamp het neerschreef.
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Mariée mise à nu par ses

die verwijzen naar zijn kunstwerk Le Grand Verre17 (1915-1923), notities die

célibataires, même (Le Grand

Marcel Duchamp

op verscheidene projecten slaan en tenslotte notities die woordspelingen,

www.philamuseum.org/collec-

Een contact maken met het flinterdunne

aforismen en anagrammen verzamelen.

geraadpleegd 20 juli 2016.

2.2. Het mogelijke is flinterdun

16. Duchamp Marcel, "Le

17. Duchamp Marcel, "La

Verre), 1915-1923", http://
tions/permanent/54149.html#,

Ter gelegenheid van de openingstentoonstelling (Parijs, 1980) van het
Le possible est un infra mince16

Centre Georges Pompidou (officieel het Centre national d’art et de culture

Marcel Duchamp (1887-1968)

Georges-Pompidou), brengt de Zweedse kunsthistoricus Karl Gunnar

Tekst in grafietpotlood op gescheurd papier

Pontus Hultén (1924-2006) samen met Paul Matisse een luxe-editie

(20,5 x 10,4 cm), 1912 - 1968

(genummerde oplage) van deze geschriften uit. Later (in 1999) geeft de
Franse uitgever Flammarion, in samenwerking met Paul Matisse, een

18. Duchamp Marcel, Matisse

eerste editie van een pocketboek uit, getiteld: Marcel Duchamp. Notes18.

Gunnar, Marcel Duchamp.

Het is via de weg van dit pocketboek dat ik met het bovenvermeld citaat

2008).

Paul en Pontus Hultén Karl
Notes (Parijs: Flammarion,
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van Marcel Duchamp in aanraking kom. Ik tracht in de transcriptie de

in zijn tekst met het concept van het verzamelen en wat die handeling met

aantekening zo nauwkeurig mogelijk weer te geven rekening houdend

zich meebrengt. Ik citeer Cardinal:

met de spaties, interlinies en interpuncties. Op de website van het Centre
Georges Pompidou kan je een reproductie zien van deze aantekening.

‘...To collect is to launch individual desire accross the intertext of environment

Sinds 1997 behoren immers de verzameling aantekeningen van Marcel

and history. Every acquisition, whether crucial or trivial, marks an

Duchamp tot de collectie van Centre Georges Pompidou.

unrepeatadly conjuncture of subject, found object, place and moment...’22

Duchamp duidt een mogelijk ‘zijn’ als een flinterdun gegeven. Hij geeft

‘...To collate and arrange any objects, culturally marked or otherwise, is to

vervolgens een concreet voorbeeld van wat dit mogelijk ‘zijn’ kan zijn,

invent a space of privileged equilibrium offering at least some respite from

met name de verftubes van Seurat en wat dit mogelijk ‘zijn’ kan worden.

the pressure of life...’23

22. Ibid., 68.

23. Ibid., 70.

Duchamp spreekt hiermee een doelgroep aan die de schilderwerken van
de Franse divisionistische schilder Georges Seurat (1859-1891) kennen en

Hierbij gaat de aandacht van Cardinal in het bijzonder uit naar Schwitters’

de passage (flinterdun) van zijn verftube naar zijn doek begrijpen.

collages, assemblages en constructies:
‘...his achievements, quite apart from their value as art, give rise to a

2.3. Met het (zogezegde) waardeloze bouwen

problematic of reception and interpretation that has characteristically

Kurt Schwitters

twentieth-century resonances, bearing as it does on the relations between the

Een contact maken met het (zo gezegde) waardeloze

aesthethics of Modernism, the social history of modern Europe, and the ways

24. Ibid., 70.

in which private individuals image their participation in a specific cultural
Deze bijdrage gaat beknopt over de Duitse kunstenaar Kurt Schwitters

epoch.’24

(1887-1948). Hoezeer ook Schwitters in contact was met de historische
kunststromingen Dada en het Constructivisme, toch construeerde hij

Schwitters kiest bewust voor het waardeloos materiaal dat hij vindt en

zijn eigen conceptueel territorium onder de bekende noemer Merz. Zijn

verzamelt tijdens zijn wandelen. Hij construeert er een eigen artistieke taal

werk is zeer uiteenlopend en breed. Ik zinspeel met deze bijdrage op de

mee waarmee hij nieuwe betekenissen aan het materiaal geeft. Hij neemt

winterperiode tussen 1918-1919 toen Schwitters abstracte collages en

als kunstenaar een positie in ten aanzien van de verbrokkeling van de

assemblages maakte, bestaande uit materialen die hij vond en verzamelde

samenleving na Wereldoorlog I.

tijdens zijn dagelijkse wandelingen in de stad (krantenknipsels, tramtickets
en ander klein afvalmateriaal). De term ‘Merz’ was een afgeleide van het
19. Elsner Jas, Cardinal Roger,
The Cultures of Collecting
(Cambridge, Massachusetts:
Harvard University Press,

2.4. Fysieke en mentale limieten tegemoet gaan

opschrift Kommerz und Privatbank dat figureerde in één van zijn eerste

Marina Abramovic & Ulay

assemblages .Vanaf die periode gebruikte Schwitters deze term om

Contact maken met fysieke en mentale limieten

19

al zijn artistieke activiteiten te kenschetsen. In dit artistiek territorium

2004), 72.

verwezenlijkte Schwitters Merzzeichnungen (collages en schilderijen),

The Lovers, The Great Wall Walk

20. Aleksic Branko, Le Bon

de Merzbau (een driedimensionale constructie die hij maakte in zijn

Marina Abramovic (1946) & Ulay (pseudoniem van Frank Uwe Laysiepen) (1943)

appartement in Hannover), het Merzzeitschrift (een door hem uitgegeven

Performance

tijdschrift dat vierentwintig nummers telt) en de Ursonate20.

2000 km, 90 dagen, de Chinese Muur, 1988

Laurent, Dada (Parijs: Centre
Pompidou, 2005), 878-899.

21. Elsner Jas, Cardinal Roger,
The Cultures of Collecting
(Cambridge, Massachusetts:
Harvard University Press,
2004).
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In de tekst Collecting and collage-making: The case of Kurt Schwitters .
21

maakt dr. Roger Cardinal, professor van literaire en visuele studies aan de

In 1988 ondernemen de Servische kunstenares Marina Abramovic (1946)

25. Carr Cynthia, On Edge:

Kent universiteit in Canterbury (GB), een boeiende link tussen het concept

en de Duitse kunstenaar Ulay (pseudoniem van Frank Uwe Laysiepen)

Twentieth Century (Middle-

van het verzamelen en de kunstwerken van Kurt Schwitters. Cardinal start

(1943) samen de performance The Lovers, The Great Wall Walk25. Samen ver-

Press, 2012), 28–48.

Performance at the End of the
town: Wesleyan University
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26. Grigor Murray, "Abramovic
Marina, Ulay, The Great Wall
of China: Lovers at the Brink,
2014". https://www.youtube.
com/watch?v=zaso0j9x098,
geraadpleegd 2 augustus
2016.

wierven ze bekendheid door hun performances in de jaren ‘70 en ‘80, die

traject van de kunstenaars weer, de ontmoetingen onderweg en vooral de

zich kenmerkten door systematisch - met hun lichaam - fysieke en mentale

ontmoeting met zichzelf: ze worden één met de muur en de muur wordt

limieten op te zoeken.

hen.

The Lovers,The Great Wall Walk performance vormt de afsluiter van hun

De kunstenaars delen hun beschouwingen met ons. Deze zijn een weer-

artistieke samenwerking én van hun relatie. Het was hun beslissing het op

spiegeling van het westers denken dat het oosters denken ontmoet. Aan het

die manier te doen en aan de buitenwereld te tonen. Bij dit project besloten

begin van de documentaire zegt Abramovic hierover ‘I walk in a past and

ze om de Chinese Muur te bewandelen. Ze startten op individuele basis

present of a country I don’t understand’. Door het stappen maken ze - via

aan de twee tegenovergestelde uiteindes van de muur, zo’n tweeduizend

lichaam en geest - contact met het gebied. Anders dan een schilder, een

kilometer van elkaar. Abramovic begon in het Oosten aan de Gele Zee. Het

fotograaf of een beeldhouwer, gebruiken de kunstenaars hun lichaam om

punt waar de muur, volgens de legende, de staart van de Draak voorstelt

een beeld te tekenen voor - en over te brengen naar - de buitenwereld. De

die in de zee duikt. Ulay startte zijn tocht in het Westen, waar de muur

documentaire is één van de sporen van deze daad. Ooit liep ik zelf twintig

eindigt. Hij begon in de Gobi-woestijn, aan het hoofd van de Draak. De twee

kilometer op de Chinese Muur: dit vergde heel wat fysieke inspanning.

kunstenaars liepen op de muur naar elkaar toe, tot ze elkaar tegenkwamen.

Ondanks een aantal heraangelegde paden zijn de meeste verbrokkeld en

Het duurde uiteindelijk negentig dagen voor ze elkaar ontmoetten. Het

in slechte staat, wat het heel moeilijk maakt om de muur te bewandelen.

project vereiste jarenlange voorbereiding. Vooral de toelating van de

Op sommige plaatsen moet je zelf over de muur springen of omhoog

Chinese autoriteiten om het project te mogen opstarten, bleek erg moeilijk.

klauteren. Dit is iets waar de toeschouwer zich minder bewust van wordt

Na de culturele revolutie (1966-1976) werd China immers een land met

tijdens het zien van de documentaire, zeker bij de kortere versie. Nochtans

gesloten grenzen.

zet net deze versie het project en het daaraan verbonden engagement van

De kunstenaars brachten zowel een film als een boek uit over het project

beide kunstenaars het sterkst in de kijker.

en versmolten alles in een tentoonstelling. De film The Great Wall of China:
Lovers at the Brink26 van de Schotse filmmaker Murray Grigor (1939)

2.5. Een beweging vastleggen

documenteert deze performance en werd uitgezonden op de Britse zender

Richard Long

BBC. Naast het registreren van het stappen van de kunstenaars, wordt in

Contact maken met een beweging

de documentaire ook een context, een verhaal, en een mythe weergegeven
waar de twee performers zich in en rond begeven. De documentaire kaart

A Line Made by Walking 27

27. Long Richard, "A line made

nationale gevoeligheden aan in verhouding tot de mythes (bv. de Draak), de

Richard Long (1945)

tate.org.uk/art/artworks/long-a-

geschiedenis van de Chinese Muur (‘the inside and the outside world’, de

Fotografie, gelatin silver print op papier en grafietpotlood op karton

geraadpleegd 3 augustus

beschaving en de barbaren), de populatie die rond de muur leeft (boeren,

(37,5 x 32,4 cm), 1967

by walking, 1967", http://www.
line-made-by-walking-p07149,
2016.

herders, toeristen,...), de socio-maatschappelijke ontwikkelingen (de ruïne

34

van de muur versus de trein, auto’s, vrachtwagens...), de stilte en de natuur.

Ik citeer de beschrijving van het werk vermeld op de website van Tate:

De documentaire toont aan dat de performance meer betekent dan alleen

‘This formative piece was made on one of Long’s journeys to St Martin’s

maar een liefdesverhaal dat op zijn einde loopt. De muur met zijn ligging,

from his home in Bristol. Between hitchhiking lifts, he stopped in a field in

zijn geschiedenis, zijn symbolische waarde, speelt mee en is één van de

Wiltshire where he walked backwards and forwards until the flattened turf

belangrijke protagonisten van het verhaal. De keuze voor de muur gaat

caught the sunlight and became visible as a line. He photographed this work,

gepaard met de fascinatie die de kunstenaars koesterden voor meditatie,

and recorded his physical interventions within the landscape. Although

mythes en natuurfenomenen. Het bewandelen van de muur vereist een

this artwork underplays the artist’s corporeal presence, it anticipates a

fysiek en mentaal engagement. De documentaire geeft het individueel

widespread interest in performative art practice. This piece demonstrates

35

how Long had already found a visual language for his lifelong concerns with
impermanence, motion and relativity.’27
2.6. Het perifere en het temporele onthullen
De commentaar die Long gaf op dit werk:

Robert Smithson

‘Nature has always been recorded by artists, from prehistoric cave paintings to

Contacten maken tussen het perifere en het temporele

twentieth-century landscape photography. I too wanted to make nature the

28. Long Richard, Tufnell Ben,
Richard Long: Selected statements and interviews (London:
Haunch of Venison, 2007), 39.

subject of my work, but in new ways. I started working outside using natural

A Tour of the Monuments of Passaic, New Jersey31

materials like grass and water, and this evolved into the idea of making a

Robert Smithson (1938-1973)

of the Monuments of Passaic,

sculpture by walking… My first work made by walking, in 1967, was a

Geschreven essay met fotobeelden

(New York,1967), 52-57.

straight line in a grass field, which was also my own path, going ‘nowhere’. In

Gepubliceerd in Artforum, december 1967, 52-57

wordpress.com/2011/09/

the subsequent early map works, recording very simple but precise walks on

31. Smithson Robert, "A Tour
New Jersey", in Artforum
https://gd1studio2011.files.
smithson-monuments-of-

Exmoor and Dartmoor, my intention was to make a new art which was also

Kunstmagazine Artforum publiceert in december 1967 A Tour of the

a new way of walking: walking as art.' 28

Monuments of Passaic, New Jersey van de Amerikaanse kunstenaar Robert

passaic.pdf, geraadpleegd 2
augustus 2016.

Smithson (1938-1973). Zoals de titel verraadt, neemt Smithson ons mee in

29. Rodin Auguste, L'Homme
qui marche, bronzen sculptuur,
(213,5 x 71,7 x 156,5 cm), 1907
'Souvent considéré comme le
symbole de la création pure
enfin débarrassée du poids du
sujet, 'L'Homme qui marche'
apparaît comme l'image même
du mouvement.', http://www.
musee-rodin.fr/fr/collections/
sculptures/lhomme-quimarche, geraadpleegd 15
augustus 2016

30. 'My photographs are facts
which bring accessibility to
remote, lonely or otherwise
unrecognisable works. Some
sculptures are seen by a few
people, but can be known
about many.'
Long Richard, Tufnell Ben,
Richard Long: Selected statements and interviews (London:
Haunch of Venison, 2007), 17.

De Britse beeldhouwer Richard Long (1945) exploreert op zijn manier hoe je

een reis door Passaic. Passaic ligt in de periferie van New York en is tevens

als beeldend kunstenaar de limieten van een kunstdiscipline - in deze context

de geboorteplek van de kunstenaar. Deze regio, alsook het natuurgebied

de beeldhouwkunst - verkent. Long herinterpreteert het beeldhouwen en

Meadowlands, kampte met milieuvervuiling door de rondom liggende

gebruikt hiervoor alle elementen die eigen zijn aan deze discipline: schaal,

industrieën. Een gegeven dat Smithson, gezien zijn liefde voor natuur en

ruimte, volume, tijd, beweging, (zwaarte)kracht en materie. Anders dan

milieu, zeker niet is ontgaan bij het creëren van dit werk.

bijvoorbeeld de Franse beeldhouwer Auguste Rodin (1840-1917), treedt

In zes geschreven bladzijdes, met in juxtaposities acht beelden (een

Long vooral buiten het atelier. Het is alsof hij de 'beweging' - die zo eigen

reproductie, fotobeelden en een kaart), beschrijft Smithson zijn reis naar

is aan Rodins werk - van L'Homme qui marche in een andere ruimte (de

Passaic, dewelke begon op zaterdag 30 september 1967. Hij vertrekt vanuit

natuur en de galerie- en museumruimte) en tijd (naoorlogs klimaat en de

New York met de bus richting Passaic. Tijdens de busrit beschrijft hij wat hij

doorbraak van de jaren '60) verder wil denken. Het wandelen is voor Long

door het vensterraam ziet. Hij evoceert indrukken die de overgang van het

een nieuwe kunstvorm waarin hij tijdens het onderweg zijn - al naargelang

urbane centrum naar de periferie van de stad weergeven. Voor Smithson

de context - in het landschap zal interveniëren met de natuurlijke elementen

betekent deze reis niet zozeer een reis in de ruimte, maar veeleer een reis in

(steen, hout, aarde, water, gras...) die er voorhanden zijn.

de tijd. New York staat symbool voor ‘een stad die alles heeft’, een stad die

Wat A Line Made by Walking zo krachtig maakt, is de eenvoud van de

compact en vooruitstrevend is, die voor verleden-heden en vooral: voor de

artistieke geste (het heen en weer gaan op een lijn in het gras), het spoor dat

toekomst staat. Met zijn schrijven laat Smithson de lezer ‘naar een andere

deze geste nalaat en de manier waarop Long zijn gedane actie fotografisch

tijd reizen’.

vastlegt. De beweging die Long gemaakt heeft voor het realiseren van A Line

Smithson stapt van de bus af aan het kruispunt tussen de Union Avenue en

Made by Walking, blijft bestaan dankzij de foto en de ondertiteling die Long

de River Drive. Daar ziet hij een brug, een eerste (volgens hem) monument:

aan de foto geeft. Voor Long staat de foto voor een 'fact'30 en documenteert

The Bridge Monument Showing Wooden Sidewalks. Hij fotografeert

het efemere van het onderweg zijn.

de brug. In het boek Robert Smithson. Learning from New Jersey and

29

Elswhere32 van Ann Reynolds leren we dat de plaats waar Smithson is

32. Reynolds Ann Morris, Ro-

afgestapt geen wandelplaats is. De Union Avenue en de River Drive zijn

bert Smithson. Learning from

vierbaanse steenwegen en worden gewoonlijk met de wagen bereden.

(Cambridge, Massachusetts:

Smithson komt met het stappen dichter bij de plaats te staan. Hij maakt

New Jersey and Elsewhere
MIT Press, 2003).

een rechtstreeks contact met de grond. Vanuit de wagen zie je meestal
36

37

het landschap voorbijflitsen en heb je niet de tijd om tot in de detail de

aan situaties en ruimtes? In A Tour of the Monuments of Passaic, New Jersey

bezienswaardigheden op te nemen. Met het stappen neemt Smithson

geeft Smithson ons niet alleen bijzondere inzichten over de periferie van

de tijd om tekst en foto’s te maken die betrekking hebben op situaties en

New York (USA), hij tast ook enkele limieten af. Dit laatste doet hij aan de

objecten die hij waarneemt.

hand van van enkele vragen:
•

‘Photographing it with my Instamatic 400 was like photographing a
photograph. The sun became a monstruous light-bulb that projected a
detached series of ‘stills’ through my Instamatic into my eye. When I walked

Hoe je aan de hand van een fictiewerk (beeld en woord), een kritisch
standpunt ten aanzien van een situatie kan overdragen;

•

In hoeverre een fictiewerk aanzet tot nadenken over onze manier van
kijken naar de dingen?

on the bridge, it was as though I was walking on an enormous photograph
that was made of wood and steel, and underneath the river existed as an
33. Smithson Robert, "A Tour
of the Monuments of Passaic,

enormous movie film that showed nothing but a continuous blank.’33

Marcel Broodthaers
Contact maken met mechanismes (eigen aan het kunstgebeuren)

New Jersey", in Artforum (New
York, 1967), 53.

2.7. Het zichtbaar maken van mechanismes

Bij het lezen van deze quote, wordt duidelijk dat we een merkwaardige
reis gaan maken. Smithson maakt, door middel van tekst en foto's, een

Ceci est une interview receuillie au Musée d’Art Moderne,

juxtapositie van beelden; een soort ‘science-fiction’ ruimte. De manier

Département des Aigles

34. Broodthaers Marcel, "Ceci

waarop hij de industriële artefacten (zogenaamd monumenten) fotografeert,

12, Burgplatz Düsseldorf

Musée d’Art Moderne, Départe-

isoleert en samenbrengt met de tekst, geeft ons een bijzondere visie op

Interview with a Cat

ment des Aigles. 12, Burgplatz

Passaic. Smithson gidst ons naar al de andere monumenten en geeft ze elk

MARCEL BROODTHAERS34

Cat.MARCEL BROODTHAERS",

een naam: The Great Pipes Monument, The Foutain Monument Side View,

Marcel Broodthaers (1924-1976)

The Fountain Monument-Bird’s Eye View, The Sand-Box Monument (also

Geluidsopname, Frans gesproken, 00:04:55, 1970

called The Desert). Hij creëert een fictie, een route. Hij schept monumenten

38

est une interview receuillie au

Düsseldorf. Interview with a
https://www.youtube.com/
watch?v=sFuHPOMKmt4,
geraadpleegd 3 augustus
2016.

en schept er een beeld van. Wanneer we de definitie ‘monument’ nagaan,

De geluidsopname, waarbij Belgisch kunstenaar Marcel Broodthaers

leren we dat ‘monument’ staat voor een gedenkteken of 'een (waardevol)

(1924-1976) een kat een aantal vragen stelt in verband met gehandhaafde

35. Broodthaers Marcel, Marcel

overblijfsel van een vroegere cultuur'.

criteria in de hedendaagse kunst, is opgenomen in zijn Musée d’Art

nationale du Jeu de Paume,

Het lijkt alsof Smithson ons om de tuin wil leiden met zijn verhaal. Hij wil

Moderne, Département des Aigles te Düsseldorf. De audio-cd, die postuum

17 décembre 1991 - 1er mars

ons doen geloven dat de industriële artefacten waardevolle monumenten

verschenen is, vermeldt het adres ‘12, Burgplatz Düsseldorf’. Van 1968 tot

Reina Sofia, 24 mars - 8 juin]

zijn, dat A Tour of the Monuments of Passaic één of andere bijzondere

en met 1972 creëerde Broodthaers zijn fictieve en conceptuele Musée d’Art

Jeu de Paume, 1991).

curiositeit is in de regio van New Jersey. Of heeft Smithson nog andere

Moderne, Département des Aigles. Hierin ontsluiert hij op een poëtische

intenties met deze bijdrage in Artforum? Daar het artikel gepubliceerd is in

manier mechanismes van kunstinstellingen, musea en kunstgalerieën.

een kunstmagazine, doet het je als lezer vermoeden dat Smithson met dit

Broodthaers opende zijn Musée d’Art Moderne, Département des Aigles

d’Art Moderne Département

werk een statement wil maken. Hij wil ons mogelijk doen nadenken over

met de Section XIXe siècle op 27 september 1968 in zijn huis, gelegen in

oeuvre verwijs ik de lezer naar

het statuut van deze bijzondere (industriële) monumenten en wat ze te

de Boomkwekerijstraat te Brussel (BE). Tot de tentoonstelling Musée d’Art

kunsthistoricus dr. Benjamin

betekenen hebben in het natuurgebied Meadowlands in New Jersey. In A

Moderne Département des Aigles Section des Figures in de Kunsthalle te

Heinz-Dieter Buchloh (1941),

Tour of the Monuments of Passaic, New Jersey doet Smithson ons nadenken

Düsseldorf (DE) en op de dOCUMENTA 5 te Kassel in 1972, zal zijn museum

en kunstcriticus dr. Marie-

over wat wij als monument kunnen beschouwen en vooral: waarom we iets

getoond worden op verschillende plaatsen.35

Amerikaans kunstcriticus en

als monument beschouwen? Welke richtlijnen volgen we om onze waarden

Met betrekking tot dit voorbeeld - dat eerder een anekdotisch werk lijkt te

en normen te valideren? Op welke manier geven we al dan niet betekenis

zijn ten aanzien van het complex oeuvre van Broodthaers - focus ik me vooral

Broodthaers: [Paris, Galerie

1992 : Madrid, Centro de Arte
(Parijs: Galerie nationale du

Voor een diepgaandere lectuur
en studie omtrent Musée
des Aigles en Broodthaers’
de onderzoeken van Duits

Belgisch kunsthistoricus
Pascale Gildemyn (1956) en
kunsttheoreticus dr. Rosalind
E. Krauss (1941).

39

op de twee eerste minuten van de geluidsopname. In dit geluidsfragment

(1944-2014) en Roemeens regisseur Andrei Ujica (1951), brengt een vorm

neemt Broodthaers een interview af met een kat. De vragen gaan over de

van video-transmissie uit. De film legt zowel de klemtoon op de bewegende

kwaliteit van een schilderwerk en waarom dit als een 'goed' schilderwerk

beelden als op een discursief kader. Farocki en Ujica verzamelden voor

wordt beoordeeld. Broodthaers brengt de evaluatie in de context van

deze film zowel beelden van de Roemeense nationale omroep (TVR) als

Conceptual Art en daarbij bekijkt hij hoe het schilderwerk zich verder

van amateurfilms. De filmmontage reconstrueert de revolutie in 1989 aan

positioneert ten aanzien van deze kunststroming. De kat antwoordt aan-

de hand van ingezamelde beelden. Ze laten de beelden deels voor zichzelf

vankelijk aarzelend. Maar haar 'miauw'-geluid klinkt naar het einde van

spreken, maar soms is er een voice-over te horen. Deze geeft stemindicaties

de opname toe meer vastberaden. Broodthaers gaat daarna verder met:

van wat er zich in de werkelijkheid afspeelt (wat men niet ziet op de

"Het gaat toch ook over een kunstmarkt?", "Je moet die werken toch kunnen

beelden), oriënteert ons kijken en gaat dan weer over naar de beelden en

verkopen?", "Wat met de werken die vòòr de Conceptual Art zijn gekocht?",

geluiden. De film maakt een superpositie van beelden waar we continu in

"Veel kunstenaars stellen zich vragen.",... etc. De kat antwoordt met telkens

reizen, van de ene registratie naar de andere: van de laatste speech van de

verschillende 'miauw'-intonaties.

Roemeense regeringsleider Nicolae Ceauceșcu (1918-1989) opgenomen

Al vrij snel begrijp je dat we niet veel wijzer gaan worden uit dit interview

door de nationale omroep, tot de amateurbeelden opgenomen vanaf een

en dat we het antwoord op de vragen niet écht gaan krijgen. Broodthaers

balkon en de beelden opgenomen in Roemeense interieurs. We maken de

maakt aan de hand van dit interview een mise-en-scène van retorische

reis tussen de derde en de vijfentwintigste minuut van de film. In de derde

vragen die alomtegenwoordig gesteld werden in het kunstgebeuren waarin

minuut toont de film een amateurbeeld dat een achterbuurt van Boekarest

hij zich bewoog.

weergeeft. Je vraagt je daarbij af waarom Farocki en Ujica dit filmfragment
tonen. Een datum en een tijd op de film leggen de link met de dag waarop

2.8. Multipele beeldkaders en perspectieven juxtaponeren
36. Farocki Harun, Ujica Adrei,
"Videogramme einer Revolution", https://www.youtube.

Harun Farocki & Andrei Uijca

wolkachtig qua beeldstructuur en doen denken aan de voormalige ‘Video

Contact maken met multipele beeldkaders

Home System’ (VHS) opnames.

com/watch?v=GyF0NAuzuB4,
geraadpleegd 16 november
2016.

de revolutie in Boekarest is uitgebroken (21.12.1989). De filmbeelden zijn

De voice-over verduidelijkt dat, in de bovenhoek van de videoregistratie,
Videogramme einer Revolution36

het Roemeens volk zich beweegt naar een massabijeenkomst van trouwe

Harun Farocki (1944-2014) & Andrei Ujica (1951)

partijleden. De massabijeenkomst vindt plaats voor het gebouw van het

Video, Roemeens, Engels en Duits gesproken, Engelstalige ondertiteling

Centraal Comité, waar Ceaușescu een toespraak houdt om de bevolking

01:46:00, 1992

te sussen. De stad en de straten in Boekarest staan in rep en roer. Farocki
en Ujica bouwen hiermee een spanning op: ze geven – vanuit het oogpunt

37. Farocki Harun, Ujica Adrei,
"Videogramme einer Revolution", http://www.harunfarocki.
de/films/1990s/1992/videograms-of-a-revolution.html,
geraadpleegd 4 augustus

‘In Europe in the fall of 1989, history took place before our very eyes. Farocki

van een inwoner - een beeld weer van wat er zich buiten de nationale

and Ujica’s Videograms shows the Rumanian revolution of December 1989

omroepbeelden afspeelt.

in Bucharest in a new media-based form of historiography. Demonstrators

Het beeld dat hierop volgt (gefilmd door de nationale omroep) toont de

occupied the television station [in Bucharest] and broadcast continuously for

toespraak van Ceaușescu vanaf het balkon van het Centraal Comitégebouw.

120 hours, thereby establishing the television studio as a new historical site.

Diezelfde beelden krijgen alle Roemenen rechtstreeks op hun televisie

Between December 21, 1989 (the day of Ceaușescu’s last speech) and December

te zien. Tijdens de toespraak onstaat er tumult in de massa, waarna men

26, 1989 (the first televised summary of his trial), the cameras recorded events

Ceaușescu ziet twijfelen. Hij zwijgt, de camera van de televisiezender

at the most important locations in Bucharest, almost without exception.’37

schokt, partisanen van Ceaușescu vertellen hem dat er een probleem is.

2016.

Ceaușescu blijft het volk aankijken. De transmissie op de televisiezender
De film Videogramme einer Revolution van Duits regisseur Harun Farocki

40

stopt abrupt en men ziet een rood scherm waarop de boodschap ‘tijdelijk

41

onderbroken’ verschijnt. Na een paar minuten krijgen we weer het beeld

ze met het bestaand beeldmateriaal hebben gewerkt en hoe zij hiermee een

van Ceaușescu op het balkon waar hij zijn toespraak verderzet. Hij roept

nieuwe film monteren, doet ons nadenken over hoe we met media kunnen

iedereen op tot kalmte. Aanvankelijk betroffen het filmbeelden die door

omspringen. De manier waarop de beelden bij mekaar gevoegd worden,

de tv-omroep zijn opgenomen en die nu een ander deel van het Centraal

beïnvloedt ons kijken én de betekenis die we eraan koppelen. Ik zal nooit

Comitégebouw weergeven. Er is niemand te zien, we horen enkel het

vergeten hoe ik samen met mijn gezin toeschouwer was van de Arabische

tumult en de oproep tot kalmte van Ceaușescu. Vervolgens kijken we

Lente en de protesten in Egypte (januari 2011, voor het aftreden van het

naar amateurbeelden die vanuit een vensterraam, balkon of dak gefilmd

Mubarak). Wij konden de protesten en gevechten live op de tv volgen. Er

worden. Zij registreren vanuit een vogelperspectief het volk dat zich verzet

werden verschillende video-opnames gemaakt; via smartphones en ander

en ophef maakt. Men begrijpt nog niet helemaal wat er aan de hand is. Een

amateur-opnamemateriaal. Hetzelfde geldt nog steeds voor de zovele

paar minuten later begrijpen we dat de volksrevolutie is uitgebroken en dat

amateurbeelden die opgenomen worden tijdens bijvoorbeeld terroristische

een deel van het volk Ceaușescu en zijn regering omver wil werpen.

aanslagen in Europa of elders ter wereld. Zelfs nieuwszenders van nationale

De volgende dag (22.12.1989) horen we de voice-over en kijken we

omroepen gebruiken dit soort beelden, omdat ze zelf niet altijd zo dicht

naar filmbeelden die ons andere perspectieven geven op het Centraal

bij de feiten staan. Er ontstaat dankzij deze technologische revolutie een

Comitégebouw. Het volk is nog steeds in grote getale aanwezig en heeft de

andere vorm van berichtgeving. Een vorm van berichtgeving waar wij als

val van het regime bewerkstelligd. De filmmakers veranderen vervolgens

mens nog een evenwicht in moeten vinden; vooral het evenwicht om er met

van perspectief en kiezen nu voor amateurbeelden die opgenomen

de nodige voorzichtigheid (afstand) mee om te springen. Wat betekenen

zijn vanuit het oogpunt van het volk. Deze filmbeelden tonen, in een

deze beelden, wat lezen we tussen de regels door en welke waarde geven we

kikkerperspectief, verschillende gezichtspunten van het dak van het

ze binnen het beeldenarchief? Dit zijn vragen die we ons zouden moeten

gebouw en registreren Ceaușescu en zijn vrouw Elena Ceaușescu wanneer

blijven stellen.

ze per helikopter vertrekken.
De filmmakers maken aan de hand van amateurbeelden en de beelden

2.9. Het afwezige doen verschijnen

van de nationale omroep een merkwaardige reconstructie van de uitbraak

The Atlas Group, Walid Raad

van de revolutie en van wat er gebeurde tijdens de tijdelijke onderbreking

Contact maken met het afwezige

van Ceaușescu’s toespraak. Hoewel we telkens vanuit één bepaald

38. Raad Walid (The Atlas
Group), "The Secrets File.
Secrets in the Open Sea ",
http://www.theatlasgroup.

perspectief de oproer bekijken (tv-omroep en amateurbeelden), kunnen

Secrets in the Open Sea

we ‘videogrammen’ (zoals bij de voormalige telegram, beknopte berichten)

Walid Raad (1967) (The Atlas Group)

waarnemen. In het verder verloop van de film, zien we hoe het volk de

Zes kleurenfoto’s, (111 x 173 cm), 1994

38

org/data/TypeFD.html,
geraadpleegd 5 augustus
2016.

sprekerstoel in de studio van de nationale omroep inneemt. Het volk heeft

42

de plaats van de regering ingenomen en spreekt, via de tv, rechtstreeks het

‘Secrets in the Open Sea consists of 6 large photographic prints that were

volk toe.

found buried 32m under the rubble during the 1992 demolition of Beirut’s

Een vorm van democratisering? Een soort revolutie die aan de hand van

war-damaged commercial districts. The prints were different shades of blue

filmbeelden en transmissie zich symbolish een recht op de democratie

and each measured 110 x 183 cm. The Lebanese government entrusted the

toeëigent? Een revolutie vanop afstand, maar van dichtbij gezien en

prints to The Atlas Group in early 1994 for preservation and analysis.

gevoeld? Op welke manier worden de media ingezet als instrument om een

In late 1994, The Atlas Group sent the prints to laboratories in France and the

democratie te symboliseren? Dit zijn een aantal vragen die bij mij opkomen

United States for technical analysis. Remarkably, the laboratories recovered

bij het zien van de film Videogramme einer Revolution. De filmmakers

small black and white latent images from the prints, and the small images

stellen eerder vragen dan dat ze antwoorden formuleren. De manier waarop

represent group portraits of men and women. The Atlas Group was able to

43

39. Ibid.

identify all the individuals represented in the small black and white prints,

is het open blauw vlak. Natuurlijk denk je aan ruimte, lucht, en zee. Maar

and it turned out that they were all individuals who had been found dead

als je leest waarvoor de beelden staan, begrijp je dat het gaat om een soort

in the Mediterranean between 1975 and 1990. The Atlas Group published its

archiefbeeld dat teruggevonden werd in het puin van een burgeroorlog.

findings in a report in December 1996. In the report, no determination was

Een archiefbeeld dat een schrijnend geheim met zich meedraagt. Bij het

made about the size of the large prints nor about their colour.’ 39

tentoonstellen van zijn werk geeft hij alle ingrediënten mee: een titel, het
werk (intensiteit, schaal, proportie...) en de beschrijving van waarvoor het

The Atlas Group werd in 1999 gesticht door de Libanese kunstenaar Walid

werk staat. Het afwezige laat hij in het midden: elke individuele toeschouwer

Raad (1967). Het archief, zo vermeldt de website van The Atlas Group, heeft

vult de leemte met zijn/haar verbeelding in. Ieder op zijn eigen manier,

tot doel om de hedendaagse geschiedenis van Libanon te onderzoeken en

tekent een nieuwe Libanese geschiedenis, bij het waarnemen van Secrets

te documenteren. Eén van de ambities met het project is het lokaliseren,

in the Open Sea.

bewaren en bestuderen van historische data. Verder beoogt het project
audiovisueel en literair materiaal te produceren dat een nieuwe blik kan

2.10. Het reële en het virtuele ervaren

werpen op de hedendaagse geschiedenis van Libanon. In deze context is het

Janet Cardiff & George Bures Miller

goed om te weten dat Libanon kampte met een burgeroorlog (1975-1990),

Contact maken tussen het reële en het virtuele

waardoor veel historische data verloren zijn gegaan en/of achtergehouden

40. Toufic Jalal, Review of
Photographic Memory (Beiroet:
Beirut Arab Image Foundation,
2004), 44.

41. Tagg John, The burden
of representation. Essays on
photographies and histories
(Amherst: University of

42. Cardiff Janet, Bures Miller
George, "Alter Bahnhof Video
Walk", https://www.youtube.
com/watch?v=sOkQE7m31Pw,

werden. The Atlas Group maakt voor zijn onderzoeken en producties

Alter Bahnhof Video Walk42

gebruik van notitieboekjes, films, videobanden, foto’s en andere objecten.

Janet Cardiff (1957) & George Bures Miller (1960)

In de meeste werken is de grenslijn tussen fictie en realiteit niet erg

iPod Touch met film en geluid, koptelefoon, Alter Bahnhof Kassel (DE),

duidelijk. De onderzochte data wordt namelijk verweven met zijn artistieke

00:26:00, 2012

geraadpleegd 6 augustus
2016.

producties. The Atlas Group doelt echter niet op het speculeren van wat waar
is en wat niet: Raad benadrukt hier slechts dat er verschillende manieren

‘The Alter Bahnhof Video Walk was designed for the old train station in

bestaan voor het assimileren van data in de wereld . Met zijn werk wijst

Kassel, Germany as part of dOCUMENTA 13. Participants are able to borrow

hij op de manier waarop geschiedenis geschreven wordt; meer bepaald,

an iPod and headphones from a check-out booth. They are then directed by

de hedendaagse geschiedenis van Libanon. Het gaat er niet om dat hij een

Cardiff and Miller through the station. An alternate world opens up where

waarheid wil onthullen, want: waar ligt de waarheid? Zelfs een foto kan het

reality and fiction meld in a disturbing and uncanny way that has been

bewijs van een feit niet legitimeren. Zo schreef de Amerikaanse theoreticus

referred to as «physical cinema». The participants watch things unfold on

van het fotografisch beeld, John Tagg (1942) het volgende: ‘Photographs are

the small screen but feel the presence of those events deeply because of being

never ‘evidence’ of history; they are themselves the historical’.

situated in the exact location where the footage was shot. As they follow the

40

41

moving images (and try to frame them as if they were the camera operator) a

Minnesota Press, 1988), 65.

43. Cardiff Janet, Bures Miller
George, "Alter Bahnhof Video

Ik kom op die manier terecht bij één van The Atlas Group producties: de

strange confusion of realities occurs. In this confusion, the past and present

Walk", http://www.cardiffmiller.

fotoserie Secrets in the Open Sea. Op het eerste gezicht zijn ze inderdaad

conflate and Cardiff and Miller guide us through a meditation on memory

bahnhof.html, opgehaald op

aantrekkelijk. Echter, eens je de werken van dichterbij bekijkt, zie je

and reveal the poignant moments of being alive and present.’43

com/artworks/walks/
06.08.2016

beneden in de rechterhoek een klein schimmig fotobeeldje met een aantal

44

personen erop. Wanneer je de credit van het werk leest, leg je het verband

Jammer genoeg heb ik dit werk op de dOCUMENTA 13 (2012) te Kassel (DE)

tussen het verhaal en de beelden. Het werk raakt je door zijn pure eenvoud,

niet zelf kunnen aanschouwen. Afgezien hiervan, geniet ik van het fragment

niet alleen omdat het verhaal zo herkenbaar is, maar ook omdat je plaats en

Alter Bahnhof Video Walk van de Canadese kunstenaars Janet Cardiff

gebeurtenis kan lokaliseren. Wat je aanvankelijk aantrekt als toeschouwer,

(1957) en Georges Bures Miller (1960). De korte film wordt voorgesteld

45

door een fragment van zes minuten, uit het zesentwintig minuten durend

‘In the glare of a jargon-ridden present, the term ‘virtual’ may have lost its

werk, dat plaatsvond op de dOCUMENTA 13. Het (online) bekijken van

descreptive power. As the term gained wide currency in debates about cyber-

deze film is al een ervaring op zich. Ik zet mijn koptelefoon op, kijk naar

space and virtual reality in the 1980s and 1990s, it became a routinely and

mijn computerscherm, het filmkader van Youtube, het kader op de Alter

reflexively deployed adjective. By returning to the term’s definition and

Bahnhof (gefilmd door de kunstenaars) en het kader van de iPod Touch die

etymology, I hope to reclaim its considerable utility for making distinctions

een tweede registratie filmt van gebeurtenissen in de Alter Bahnhof op een

about the ontological status-and the materiality versus immateriality of an

ander tijdstip.

object. I find it necessary to challenge accounts that assume that ‘virtual’

Zoals altijd bij de werken van Cardiff & Miller, word ik opgezogen door hun

refers only to electronically mediated or digitally produced images and

klankruimte. De rustige en bedachtzame stem van Cardiff introduceert

experiences, and to decouple the term from its unquestioned equation with

zich en plaatst je in een ruimte, een architectuur, een plaats waar andere

‘virtual reality’. Virtual (Latin, virtus, for strength or power) of, relating to,

mensen ook in bewegen. De klankruimte die je via de koptelefoon ervaart,

or possessing power of acting without agency of matter; being functionally

draagt en kleurt die ruimtelijke dimensie. Zelfs al zit je in een bureaustoel, in

of effectively but no formally of its kind. The virtual is a substitute - 'acting

de Alter Bahnhof of in eender welke ruimte, hun klankband vervoert je naar

without agency of matter' - an immaterial proxy for the material. The term

hun (werk- en denk)ruimte. Alleen daardoor al begrijp ik de bovenvermelde

becomes a key marker of a secondary order in the relationship between the

omschrijving van het werk 'physical cinema’. Eén van de troeven van hun

real and its copy, the original and its reproduction, the image and its likeness.

audiovisueel werk, betreft de kwaliteit en de tonen van de geluidsband: ze

It is necessary to clarify the relation between ‘virtual’ and the Latin term

kunnen de toeschouwer naar een andere dimensie vervoeren.

‘simulacrum’ - where the image has no referent in the real. ‘Virtual’ refers

Tijdens de dOCUMENTA 13 kreeg je echter het werk Alter Bahnhof Video

to the register of representation itself - but representation that can be either

Walk in zijn totaliteit te zien, waarbij het de toeschouwer uitnodigde om

simulacral or directly mimetic.’ 46

mee in de gefilmde ruimte te bewegen. De toeschouwer maakte zowel

44. Anne Friedberg is professor
en voorzitter van Critical
Studies aan de University of
Southern California School of
Cinematic Arts.

46. Friedberg Anne, The

contact met de werkelijke architectuur en wat er zich in afspeelde (het

Het schrijven van Friedberg doet ons niet alleen nadenken over het gegeven

reële), als met de klankruimte via de koptelefoon en met een derde ruimte

van het reële, het virtuele en hoe deze elkaar ontmoeten in het werk van

via de film op de iPod Touch (beide virtuele ruimtes).

Cardiff & Miller. Friedberg brengt ons ook terug naar de werkelijke betekenis

Het lijkt mij interessant om in dit kader een aantal paragrafen te citeren

van het woord ‘virtueel’ en roept hiermee onmiddellijk de vraag op of ons

van het boek The Virtual Window. From Alberti to Microsoft van Amerikaans

westers taalgebruik - zoals ‘virtual reality’ of actueler met de Pokemon

theoretica Anne Friedberg (1959) .

Go rage, ‘augmented reality’ - wel correct is? We surfen op woorden en

44

Virtual Window From Alberti
to Microsoft (Cambridge,
Massachusetts: The MIT Press,
2006),8-9.

uitspraken en we staan amper stil bij wat ze nog betekenen...

45. Friedberg Anne, "The
Virtual Window. From Alberti
to Microsoft", https://mitpress.
mit.edu/books/virtual-window,
geraadpleegd 6 augustus
2016.

‘As we spend more and more of our time staring at the screens of movies,

Juist daarom vind ik het werk Alter Bahnhof Video Walk ook zo sterk. De

televisions, computers, and handheld devices - ‘windows’ full of moving

kunstenaars brengen de toeschouwers - aan de hand van actuele media,

images, texts, and icons - how the world is framed has become as important

audiovisuele technieken en talen - tussen deze reële en virtuele wereld. Het

as what is in the frame. In 'The Virtual Window', Anne Friedberg examines

reële speelt in op het virtuele en vice versa. Nochtans blijft de toeschouwer

the window as metaphor, as architectural component, and as an opening to

zich ervan bewust dat de scènes bij de iPod Touch georkestreerd zijn.

the dematerialized reality we see on the screen.’45

Echter, de lijn tussen het reële en het virtuele in hun werk is soms zo
ontzettend dun (bv. een vrouw met een rode jas aan, loopt in het reële in

Ik citeer een kort fragment in Friedberg’s introductie over het virtuele en

het station en later zie je in de iPod Touch film ook een vrouw met een

zijn venster:

rode jas aan) en verder ook erg afhankelijk van wat er zich afspeelt in de
realiteit. Het werk waarnemen tijdens de dOCUMENTA 13 betekent telkens

46

47

opnieuw een andere ervaring. De realiteit verandert continu in de tijd en

straten die ordelijk verkeer, goed daglicht en gezonde lucht mogelijk maakt.

brengt met zich mee dat je telkens andere associaties maakt met de film op

De functionele indeling maakte de sociale structuur van de democratische

de iPod Touch en de reële context van de Alter Bahnhof. De keuze voor de

samenleving zichtbaar. Door goede woningen en voorzieningen voor

plaats waarin het werk plaatsvindt en waarin de film gemaakt werd, geeft

drinkwater en riolering kreeg ook de volksgezondheid aandacht...’49

49. Ibid., 21.

Alter Bahnhof Video Walk een gelaagdheid. In die gelaagdheid is er een
ontmoeting tussen historische, hedendaagse, reële en als fictieve situaties,

•

mensen in beweging, verkeer, atmosferen, fenomenen,...etc.

‘...Limes betekent 'een pad tussen percelen'. De betekenis van 'grens' - en

De līmes als pad, als weg, als grens, als netwerk

meer algemeen ook die van 'de weg'. Achter deze betekenissen van 'pad,
3. Historische en etymologische referenties: de limiet

weg, en grens' gaat de wereld van de Romeinse landmeetkunde schuil:

Ik weet intussen welke soorten limieten mij intrigeren als studieobject

voor de maatvoering en de inrichting van de steden, de vestingen, de

in mijn oeuvre en in dit doctoraat. Maar wat betekent 'limiet'? Met deze

gebouwen en het platteland...’50

vraag kom ik bij de ‘līmes’ terecht. Door het woord ‘limiet’ etymologisch te

‘...Met de komst van de Romeinen werd een netwerkstad ‘avant la lettre’ in

ontleden, leren we dat het Nederlands begrip zich ontleent aan het Frans

Germania Inferior geïntroduceerd. De ruggengraat van deze netwerkstad

woord ‘limite’ dat ‘grenslijn’ betekent (ca. 1372). Het Franse begrip ‘limite’

was het militair systeem van de limes. De fortificaties functioneerden

ontleent zich dan op zijn beurt aan het Latijns woord ‘līmes’. Interessant

als de ankerpunten van infrastructurele, logistieke, communicatie- en

om op te merken, is het feit dat het Latijns woord ‘līmes’ verwant is met het

handelssystemen...’

landverdelingsmethodiek van de centuriatio. Dat vak schiep de voorwaarden
50. Ibid., 21.

51. Ibid., 81.

51

Latijns begrip ‘līmen’ , dat ‘dwarsbalk’ of ‘buigen’ (līmus) betekent.
47. Colenbrander Bernard,
Limes Atlas (Rotterdam: 010,
2005).

Het boek Limes atlas

47

bevat een uitgebreid en diepgaand onderzoek

•

De līmes als palimpsest

‘...Eerst moet ik zeggen dat het begrip limes destijds niet bestond. Er werd

omtrent het fenomeen en de geschiedenis van de ‘līmes’. Ik citeer een aantal

gesproken over de oevers van de Rijn. We zijn het woord 'limes' pas in de

paragrafen die me kennis geven om het begrip ‘līmes’ nader te bepalen:

negentiende eeuw gaan gebruiken om een analytisch kader te krijgen van
de Rijksgrens. Het is maar zeer de vraag of dat kader aansluit bij de manier

•

48. Ibid., 21.

De līmes als verdedigingslinie

‘De līmes als verdedigingslinie om een beschaafde wereld ruimtelijk van

grens van het Rijk werd opgebouwd. Het was geen samenhangend concept.

een barbaarse wereld te scheiden...De limes, de verdedigingingslinie van het

Behalve door variatie in geografische zin, worden de limes getypeerd door de

Romeinse keizerrijk, doet beslist denken aan de Chinese muur. Allebei zijn

tijd heen. De limes was een palimpsest...’52

gemaakt om een beschaafde wereld ruimtelijk van een barbaarse wereld te

‘...Op de schaal van Europa kende limes - als markering van een grens

scheiden. De scheiding tussen het Romeinse Rijk en de Germanen ten noorden

- verschillende verschijningsvormen. Afhankelijk van de natuurlijke

liep sinds ongeveer 100 n. Chr. van Noord-Engeland via de Noordzeekust

omstandigheden en de politieke situatie, had de grensmarkering een meer

langs de Rijn en de Donau tot aan de Zwarte Zee. De totale afstand hiervan

open en gesloten structuur...’53

bedraagt ruim 2500 kilometer...’48

Naast de historische en fysieke eigenheden die ik te weten kom in de Limes

•

De līmes als denk- en handelsproduct

‘...De limes is het product van Grieks-Romeins denken en handelen op het
gebied van stedenbouw, architectuur en militaire strategie. Kenmerkend
daarvoor is allereerst de schaakbordachtige verkaveling van percelen en

48

waarop in de Romeinse tijd werd gekeken naar de artefacten van waaruit de

52. Ibid., 38.

53. Ibid., 83.

Atlas, stel ik nog een aantal feiten vast:
•

Ongeacht de gevolgen die een ‘kolonisatie’ en een territoriuminvasie
met zich meebrengen, zoals vormen van hebzucht en machtswellust,
ontstond dankzij de limes een geciviliseerde beschaving waarin wegen

49

naar een andere samenleving zich konden ontwikkelen.
•

Ondanks de vele archeologische en geografische studies en de studie
van historische wegenkaarten (bv. de Tabula Peutingeriana54) blijven

54. De Tabula Peutingeriana
is een kopie van een

de limes een ‘speculatieve zone’. Hierdoor zullen wetenschappers hun

Romeinse reiskaart uit de 3e

hypotheses omtrent de limes zorgvuldig, maar vooral erg voorzichtig,

tot 4e eeuw. Zij beslaat een
gebied van Groot-Brittannië,

uiteenzetten.

Spanje en Noord-Afrika in
het westen tot de rivier de
Ganges in het Oosten. https://
nl.wikipedia.org/wiki/Tabula_
Peutingeriana, geraadpleegd

•

Doorheen de geschiedenis worden de hypotheses omtrent de limes
herschreven, maar ook de grenslijnen ervan verschuiven (historisch,

12 oktober 2012.

religieus, politiek, geografisch, sociaal en maatschappelijk). Het is
daarom belangrijk om de manier van denken en schrijven in een
bepaalde context na te gaan. Zo kunnen we rekening houden met de
connotaties die de studie mogelijk hebben beïnvloed. De limes is met
andere woorden geen éénduidig begrip/object. Het is gelaagd, kent tal
van verschijnings- en definiëringsvormen: een ‘palimpsest’.
•

De limes in Europa staan - door hun status, hun constructie en
erkenning - voor het 'fysiek markeren van een territorium’ en zijn het
symbool voor het invoeren van een ‘netwerk-systeem’.

E. en Leclercq H., "De wegen
in de Romeinse tijd volgens
R. Dekeyser, E. Van Ermen
en H. Leclercq. Atlas van de
Wereldgeschiedenis Wolters
Leuven, 1983", http://people.
zeelandnet.nl/pauho/interest.
htm, geraadpleegd 25
september 2012.

overeen met onze huidige Belgische taalgrens. Deze archeologische kaart
zet een mogelijk werkterrein uit waarbij de limes op een verschaalde wijze
een vertakking vinden in een secundaire heerweg. Een historisch gegeven

Vanuit dit historisch en etymologisch perspectief van de limiet kan ik mijn

verzekert de bestaanscontinuïteit van speculatieve zones en hypotheses

na afloop van de onderzoeken die ik deed, vond ik het weinig zinvol om
verder in te gaan op dit studieterrein. Tijdens het opsporen en doornemen
van de limes op het internet, stuitte ik daarentegen op een vreemde
archeologische kaart, getiteld De wegen in de Romeinse tijd volgens R.
Dekeyser, E. Van Ermen en H. Leclercq. Atlas van de Wereldgeschiedenis
Wolters Leuven, 1983 (Afb. 0.8). Op deze kaart vallen heerwegen en hun
55

secundaire heerwegen geografisch samen met hedendaagse Franse,
Belgische, Nederlandse stadsnamen.
Een secundaire heerweg - aangegeven met een stippelijn die zich uittekent
tussen de steden Kassel (FR), Kortrijk (BE), Kester (BE), Tienen (BE),
Tongeren (BE), Maastricht (NL) en verder loopt richting Keulen (DE) intrigeert me. Deze secundaire heerweg doorkruist de hedendaagse grenzen
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van Frankrijk, België, Nederland en Duitsland. Daarbovenop komt hij haast

3.1. Van de limes naar een een secundaire heerweg

werkterrein voor dit doctoraatsonderzoek op de limes afbakenen. Echter:
55. Dekeyser R., Van Ermen

Afb. 0.8

valt samen met een hedendaags landschap, de archeologische kaart
en grensgelaagdheden (geografische/culturele/taalkundige/historische/
sociale) ontmoeten elkaar. Tenslotte kan de geografische nabijheid van het
werkterrein een persoonlijke rol spelen, wetende dat Brussel mijn biotoop
is. Ik grijp deze nabijheid aan en bepaal een werkterrein dat ik meen te
kennen, maar is dat ook zo? Is het niet juist het terrein dat je denkt te
kennen, waarvan je denkt meester te zijn, dat veel blinde vlekken herbergt?
Zoals bijvoorbeeld het dagelijks heen- en teruggaan langs éénzelfde weg.
De reis is nooit dezelfde. Keer op keer neem je onderweg andere dingen en
situaties waar (personen, objecten, dieren, atmosferen,...) en leer je bij het
bewandelen van diezelfde weg telkens bij.
Het werkterrein dat ik voor mezelf afbaken, kan zowel letterlijk als figuurlijk
geïnterpreteerd worden, zeker met het verfijnen van het concept ‘limiet’ in
het achterhoofd.
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3.2. De secundaire heerweg: een weg met waarschijnlijk traject
Tijdens het opzoeken van de originele archeologische kaart die ik op het
internet vond (Afb. 0.8), kom ik bij het Nationaal Grafisch Instituut te
Brussel (BE) terecht. Ik ontdek er, via de archivaris des huizen een door
- de-Belgische-archeologen Mertens A. en A. Despy-Meyer - ontworpen
kaart: heerwegen in de Lage Landen tijdens de vroege Keizertijd (Afb. 0.9). Op
deze kaart staat ondermeer de secundaire heerweg afgebeeld. Tijdens het

België ergens tijdens de vroege Keizertijd (29 v. Chr.-284 n. Chr.).
Voor een beknopte historiek en introductie van het concept ‘heerweg’,
ook genaamd de ‘heerbaan’, baseer ik mij op de studies van de Belgische

56. Mertens Joseph, Les

archeoloog Joseph Mertens (1921-2007) en zijn boek Les routes Romaines

(Brussel: Archeologica

de la Belgique56:
•

•

een richting aan die men kan onderzoeken met hedendaagse geografische

Eeuwenlang vormden de heerwegen het enige communicatiemiddel
op het Europees continent. Meer nog, zij liggen aan de grondslag van
ons huidig wegennetwerk.

Op deze kaart staat de secundaire heerweg als ‘hoofdweg met waarschijnlijk
traject’ aangeduid. De kaart geeft het bestaan van een weg, een kader en

De heerwegen behoorden tot het netwerk van het Romeinse Rijk. Ze
‘Alle wegen leiden naar Rome’.

archeologische instanties in België, stel ik vast dat Mertens A. en A. Despyde Lage Landen in de vroege en late Keizertijd beschrijven.

Belgica,1957).

vertrokken allen vanuit Rome. Vandaar - heel waarschijnlijk - de leuze:

opzoekwerk naar een originele kaart en na het contacteren van verscheidene
Meyer één van de weinige archeologen zijn die dit heerwegennetwerk van

routes romaines de la Belgique

•

Vóór het ontstaan van het Romeinse Rijk bestonden er vermoedelijk al
paden en kleine aardewegen, maar nog geen hoofdwegen. Tijdens het

kaarten. Exacte data van wanneer de secundaire heerweg werd aangelegd,

Romeinse Rijk werd het tracé van de heerwegen getrokken met als doel:

zijn daarentegen onduidelijk. Ik hou mij dus bij de hypothese van de kaart

het ondersteunen van economische en strategische operaties.
•

De heerwegen hadden aanvankelijk militaire doeleinden. Later kregen
ze ook economische, culturele en administratieve functies.

•

Wat wij als België omschrijven, symboliseerde zich destijds als een
grenszone tussen het Rijnland en de Noordzeekust. Deze grenszone had
een rechtstreekse link met de ‘limes’ (die zich meer in het Zuiden van
het huidig Nederland tekenden) en zorgden mee voor de communicatie
(handel, post,...) en de bevoorradingen (voedsel, wapens,...).

•

De ‘cursus publicus’ - de officiële ‘postbode’ van het Romeinse Rijk was één van de hoofdgebruikers van de heerwegen.

•

De secundaire heerwegen verbonden de hoofdwegen en de landgoeden
in het gebied. Zij kregen minder militaire verantwoordelijkheid.

•

Afb. 0.9:
Mertens A. en A. Despy-Meyer,

zich eerder kaarsrecht in het landschap. Dit liet toe om vrij snel, met

Romeins België tijdens de Late
Keizertijd (MGI, 1965).
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Indien de grond en de topografie het toelieten, tekenden de heerwegen

Afb. 0.9

en behoud de data van aanleg ‘met waarschijnlijk traject’ in het Romeins

paard en kar, van punt A naar punt B te rijden.
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op de Britse eilanden in The Old Ways. A journey on foot (2012) van de Britse
•

Het was voor de Romeinen belangrijk om de wegen duurzaam uit te

schrijver Robert Macfarlane (1976),...

bouwen, aangezien zij handel en transport door de eeuwen moesten
waarborgen. Hun aanleg getuigde van een groot inzicht. Hun

De ruimtegebruiker kent geen hiërarchie toe aan plaatsen. Elke plaats kan

constructie bestond uit verschillende gelaagdheden naargelang de

een boeiende voedingsbodem zijn om op en rond te werken. Echter, naar

lokale topografie: laag van grindsteen en zand, grote platte stenen

analogie van mijn schrijven en onderzoeken van de ‘limes’ tot nu, besef

en tegels aan de oppervlakte. Een doorsnede van een heerweg kon

ik meer en meer dat het de secundaire heerweg - zoals waargenomen op

gemakkelijk 1,4 m halen.

de kaart getiteld De wegen in de Romeinse tijd volgens R. Dekeyser, E. Van
Ermen en H. Leclercq. Atlas van de Wereldgeschiedenis Wolters Leuven, 1983

3.3. De secundaire heerweg vormt een uitnodiging om limieten te gaan

- een boeiende insteek is.

onderzoeken
Het pad, de weg, de route nodigen de ruimtegebruiker uit om op reis te
gaan. De wegen doorkruisen limieten, gebieden, landen, continenten en
ruimtes. De virtuele wegen maken het vandaag zelfs mogelijk om via wifi
en/of glasvezelkabel door virtuele data en werkelijkheid te reizen (virtual
reality, augmented reality,...). De wegen maken het bijna onmogelijk dat
gebieden geïsoleerd raken. Dit neemt niet weg dat er op deze weg gevaren
en obstakels liggen, of dat de mogelijkheid blijft bestaan dat je door fysieke,

Door alle verzamelde data (voormalige projecten in Le journal d'un
usager de l'espace), artistieke referenties en een historisch kader van het
concept 'limiet' te ordenen, te expliciteren en te juxtaponeren, creëer ik
de mogelijkheid om het concept 'limiet' nader te definiëren zoals ik het
begrijp. Ik leer uit fase 1 dat het concept 'limiet' niet enkel stoelt op een

politieke of economische redenen moet terugkeren.

'gesloten' gegeven (blokkade, verdedigingslinie), maar ook een 'opening'

Menige malen fungeerden routes als studieobjecten of droegen bij tot

ik verschillende vormen van limieten (geografische, historische, culturele,

avontuur- en ontdekkingsverhalen zoals, bijvoorbeeld: de reiswegen van
het episch dichtwerk de Odysseus van de Griekse dichter Homeros (ca.
800 v. Chr.-ca. 750 v. Chr.) de imaginaire wegen van de Italiaanse dichter
en schrijver Dante Alighieri’s (1265-1321) Divina Commedia (1472), de
avonturenroman van de Franse schrijver Jules Verne’s Le Tour du Monde en
80 jours waar hij en zijn kompaan verscheidene transportwegen gebruiken
om de wereld in tachtig dagen rond te trekken, de stichtende roman van de
Beat Generation van de Amerikaanse schrijver Jack Kerouac (1922-1969)
On the Road (1957), het emotioneel parcours tussen München (DE) en
Parijs (FR) dat de Duitse cineast Werner Herzog (1942) ondernam en in een
boekvorm publiceerde in Vom gehen in Eis (1978), het reizen op netwerklijnen van een computersysteem in de film Tron (1982) van de Amerikaanse
cineast Steven Lisberger (1951), het schrijven van de Brit Bruce Chatwin
(1940-1989) over de The Songlines (1987) waarbij Chatwin de zangwegen van
de Aboriginals in kaart brengt en beschrijft hoe zij zich via deze gezangen
en de sterren oriënteerden in de Australische woestijnen, de oude wegen
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4. Reflecties: het historisch en het artistiek referentiekader

tekent (de weg, de overgang). Na het bekijken van de vele voorbeelden, kon
politieke en socio-maatschappelijke) onderscheiden en benoemen. Het
repertorium is ruim en biedt diverse beeldende mogelijkheden om de
volgende vraag te kunnen beantwoorden: 'Hoe kan je aan de hand van een
beeld limieten verkennen?'.
Verder ontdekte ik (uit fase 1) welke soorten limieten mij intrigeren: het
zijn de volatiele en mobiele, de vloeibare en onzichtbare limieten. De uitdaging is des te groter om het ervaren van limieten in een beeld te vormen
en de vraag stellen: 'Is het mogelijk om de intensiteit van de ervaring in een
beeld te belichamen?'
In de meeste artistieke referenties vind ik een persoonlijk artistiek
vocabularium en een biotoop terug. Het creëren van een artistieke taal
en ruimte vormt het fundament om, in een context, bepaalde limieten te
onderscheiden. Vanuit dit perspectief is het belangrijk om stil te staan bij het
vocabularium dat ik doorgaans hanteer in mijn artistiek werk. De 'act van
het tekenen' bijvoorbeeld is een artistieke geste waarbij ik een engagement
aanga om limieten te verkennen in een plaats. Maar wat betekent dit in de
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fase nog geen duidelijk beeld maken.
Tenslotte stel ik vast dat de 'vertelling' in de meeste artistieke referenties
als een expressiemiddel fungeert. Verder biedt het de mogelijkheid om,
aan de hand van de 'montage', combinaties te maken tussen verscheidene
onderwerpen en/of beeldelementen (tekst, tekening, foto, film, geluid,
performance en/of combinaties ervan).
Dit zijn een aantal vaststellingen die ik meeneem op mijn reis langs de
secundaire heerweg.
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Afb. 0.10 Archive Ground (detail), collagetekening (21 x 29 cm), 2011

praktijk en wat is de relatie met 'het onderweg zijn'? Hiervan kan ik in deze
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b. Het tekenen van limieten langs de secundaire heerweg
(fase2)
1. Intro op fase 2
Een archeologische kaart geeft een secundaire heerweg (met waarschijnlijk
traject) weer die een haast rechtlijnig traject tekent van ca. 1500 km (heen
en terug) tussen Boulogne-sur-Mer (FR) en Keulen (DE). De kaart fungeert
als een soort uitnodiging, waarbij de secundaire heerweg een lijn aanduidt
als mogelijk reistraject. De secundaire heerweg - historisch gelinkt aan de
Romeinse 'limes' en tal van grenzen (geografisch, cultureel, historisch,...) maakt me nieuwsgierig om deze weg als werkterrein te gebruiken voor het
onderzoeken van limieten. Ik beschouw de weg als een werkterrein waarin
ik limieten (geografisch, cultureel, historisch, sensorieel,...) kan observeren
en beeldend kan aftoetsen.
Langs deze secundaire heerweg wil ik onderweg zijn om de reële en/of
virtuele ruimte te beleven, te observeren en te voelen. Wanneer ik spreek
over het onderweg zijn 'langs' de weg, doel ik zowel op het reizen langs de
fysieke weg als een beeld van de weg (bv. een foto, een film, een kaart van
de secundaire heerweg). Verder wil ik zien - op het gebied van limieten waar het onderweg zijn mij zal brengen. Tijdens de reis ben je onderhevig
aan omstandigheden en condities die je niet op voorhand kunt inschatten.
Het zijn reële aspecten die het onderzoek - maar ook de beelden - kleuren
en tekenen met een exploratief en een experimenteel karakter.
De act van het tekenen als kunstvorm kan in theorie goed klinken, maar
wat betekent het in de praktijk? In deze tweede fase zal ik, aan de hand van
verscheidene reistrajecten langs de secundaire heerweg, limieten in kaart
brengen die vertrekken vanuit een intentie of een idee dat ontstaan is tijdens of na het reistraject.
Tijdens het onderweg zijn zullen alle zintuigen worden ingezet om (vormen
van) limieten te observeren en te registreren. Het onderweg zijn dwingt mij
ertoe om, tijdens het proces, de nodige tijd en aandacht te schenken aan een
gegeven plaats. Anders dan bij Richard Long of Land Art-kunstenaars, zal
ik niet interveniëren in het landschap. Wel is het mogelijk dat ik onderweg
materiaal verzamel dat ik achteraf in het atelier verwerk. In het algemeen
creëer ik eerder een beeld van hoe ik vormen van limieten in het landschap
(of details ervan) ervaren heb.
Door familiale- en werkomstandigheden zal ik de secundaire heerweg in
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fragmenten, het ene traject iets langer dan het andere, tegemoet gaan. Of ik

LO Lesopdracht;

de weg in één trek zou afleggen of in fragmenten, maakt zeker een verschil

R Rush (ongemonteerde film);

qua output. Echter, de feiten zijn nu zo en ik neem het mee als een kwaliteit

T Tentoonstelling;

en een eigenheid voor dit onderweg zijn. In die zin zal het onderweg zijn

W Website;

reeds starten bij het moment dat ik het atelier verlaat richting de secundaire

WO Workshop.

heerweg of wanneer ik online, virtueel de weg opspoor.
De index van beelden die ik in fase 2 opneem, is enerzijds een middel om

In 3. Reflecties over 'Een beeld vormen van limieten langs de secundaire

de verkenningen per reistraject aan te duiden en anderzijds een instrument

heerweg (fase 2) zal ik recapituleren op de beelden die gevormd zijn tijdens

om conclusies te kunnen maken.

het onderweg zijn langs de secundaire heerweg en zal ik nagaan of zij

Elk reistraject bestaat uit de volgende gegevens:

mogelijke nieuwe pistes geven voor het onderzoek.

•

een nummering die de gepubliceerde afbeeldingen aangeeft (bv. Afb.
1.1);

•

een intentie die op voorhand / tijdens / na het onderweg zijn wordt
gemaakt;

•
•

een titel (indien van toepassing);
een publiek toonmoment dat zowel een lezing, een tentoonstelling,
een filmvertoning of performance kan zijn (indien van toepassing);

•
•
•
•

een tijd die de reis- en werkperiode weergeeft;
een werkterrein dat het traject(en) en /of de plaats(en) aanduidt;
een actie bij het vormen van een beeld;
een beeld dat meerdere beelden kan betekenen en dat het zowel een
tekst, een tekening, een foto, een film, een installatie of combinaties
ervan kan zijn;

•

een bron, een lectuur, een waarneming zijn aspecten die ik tijdens het
onderweg zijn tegenkom, ontmoet, bezoek, lees,... en die ik belangrijk
vind om te vermelden bij het reistraject omdat zij hun invloeden
hebben gehad op het maken van het beeld en/of op de ontwikkeling
van het onderzoek.

Toelichting bij de afkortingen:
B Boek;
BZ Bezoek;
C Conferentie;
D Document;
F Film;
KW Kunstwerk;
L Lezing;
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2. Index van beelden fase 2

Afb. 1.1

Intentie

Steenvoorde, Poperinge, Kortrijk, Maarkedal,

Het uitlijnen van het traject van de secundaire

Brakel weergeven, zwart-wit afdrukken op 80 g

heerweg op onze hedendaagse kaarten.

papier, plakband, witte inktpen

Tijd

Bronnen, lectuur, waarnemingen...

Augustus - oktober 2012

B Careri Francesco, El Andar Como Practica
Estética. Walkscapes Walking as an aesthetic

Werkterrein

practice (Barcelona: Editorial Gustavo Gili,

Het atelier

2002).
KW Körmerling John, Toeristische kaart.

Actie

Romeinse weg. Hasselt. St.-Truiden. Tongeren.

In mijn opzoekingen naar de verschillende

schaal 1:25.000. 1:12.500. 1:2.500 (Hasselt:

itineraria van de secundaire heerweg in België,

Z33, 2005). (3000 ex., plano (100 x 150 cm),

kwam ik, via internet, in contact met Diane

afgewerkt (25 x 15 cm))

Steenlage, een gepassioneerde wandelaar van

W De Keyser R., Van Ermen E. en Leclercq H.,

heerwegen. Vanuit haar expertise geeft ze mij

“De wegen in de Romeinse tijd volgens R. De

haar versie van waar de secundaire heerwegen

Keyser, E. Van Ermen en H. Leclercq. Atlas

in België liepen. Zij baseert haar trajecten op

van de wereldgeschiedenis Wolters Leuven,

ervaringen en wandelingen die ze al jaren op de

1983, kaart 30B”, http://people.zeelandnet.nl/

heerwegen doet. Aan de hand van Steenlage’s

pauho/interest.htm, geraadpleegd 15 augustus

aanwijzingen, mijn onderzoek op ‘Google

2016.

Maps’ en stafkaarten, reconstrueer ik het traject
op onze huidige kaarten.
Ik maak assemblages van verscheidene zwartwit afdrukken van Google Maps-kaarten en
bevestig de verscheidene stukken met elkaar.
Met een witte penlijn teken ik de secundaire
heerweg op deze afdrukken.

Beeld
•
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Vier kaarten die de trajecten tussen Cassel,

1.1. >
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2.1

2.3

2.4

2.6

2.7

2.9

Afb. 2.1 - 2.42

Intentie
Limieten langs de secundaire heerweg tekenen.

Beeld
• 41

kleurfoto’s, digitaal

(4000 x 3000 pixels)

Tijd
1 oktober 2012

Bronnen, lectuur, waarnemingen...
Werkterrein

B Depardon Raymond. La France de Raymond

De secundaire heerweg:

Depardon (Parijs: Seuil, 2010).

Traject Eigenbrakel - Sint-Genesius-Rode
(zeven bronnen) (B), gereisde afstand ca. 7 km

Schlesser, Opérations. Sophie Ristelhueber.
Monographies (Dijon: Les presses du réel,

Actie
Het fotografisch opnemen, brengt een eerste
indruk

B Latour Bruno, Mellor David en Thomas

van

de

ruimtelijkheden

langs

de

2009).
2.12
2.10

secundaire heerweg in beeld. Ik wil de weg
beleven, en ga, al stappend, de ruimte tegemoet.
Gezien de complexiteit en de uitgestrektheid
van de weg als studiegebied nam ik me voor
om een overvloed aan registratiemateriaal te
verzamelen (tekening, foto, film en klank).
Anders dan bij het project Silent China (2007)

2.15
2.13

(Afb. 0.4 - 0.5) kies ik voor fotografische
opnames om het onderweg zijn te registreren.
De opnames geven mijn manier van kijken weer.
Ik heb geen vooropgelegde protocols gemaakt,
behalve dat ik de focus hoofdzakelijk leg op
het registreren van de weg. In de beeldenreeks

2.18
2.16

kan men ook vaststellen dat ik inga op details.
De fotografische opnames vertalen zich in
verscheidene beeldsequenties. Het resultaat
geeft een manier waarop ik de weg afleg.
2.21
2.19
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2.22

2.24

2.25

2.27

2.28

2.30

2.31

2.33

2.36
2.34

2.37

2.39

2.40

66
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3.1

3.3

3.4

3.6

3.7

3.9

3.10

3.12

Afb. 3.1 - 3.50

Intentie

zet ik me neer op een bank. Ik kijk voor me uit

Limieten langs de secundaire heerweg tekenen.

en teken, naar waarneming, de hoofdlijnen van
een moment.

Tijd
15 oktober 2012

Beeld
• 49

kleurfoto’s, digitaal

Werkterrein

(4000 x 3000 pixels)

De secundaire heerweg:

•

Traject Nijvelsesteenweg, Halle - kanaal Brussel-

inktpen, (21 x 26 cm)

1 lijntekening in Moleskine schetsboek,

Charleroi, Lembeek (B), gereisde afstand ca. 10
km
Actie
Al wandelend leg ik de route af. Tijdens
het fotograferen laat ik me leiden door
wat ik tegenkom. Er vallen mij een aantal
objecten en situaties op die ik onderweg
fotografeer: wegmarkeringen (wegenborden,
elektriciteitspalen, kilometerpaal,...), inscripties
en aantekeningen van mensen, sporen van

3.15
3.13

rijwielen in de akkers, verscheidene soorten
paden (water-, aarde-, asfaltwegen), private
en

publieke

wegen,

tijdelijke

afficheringen

voor verkiezingen, persoonlijke constructies,
rommel aan een achterhuis, dense en open
bebouwingen, de mix van bouwstijlen/kleuren/

3.16

3.18

3.19

3.21

materialen en weides met koeien.
De

foto-opnames

worden

op

ooghoogte

genomen. Ik neem landschaps-, portret- en
detail-opnames.
Aan de oever van het kanaal Brussel-Charleroi ,

68

69

3.22

3.24

3.43

3.45

3.27

3.46

3.48

3.30

3.49

3.25

3.28

3.33
3.31

3.36
3.34

3.37

3.39

3.42

3.50 >

3.40

70

71

72

73

4.1

4.3

4.4

4.6

4.7

4.9

4.10

4.12

Afb. 4.1 - 4.27

Intentie

waarneming het meer van Pécrot. Net als bij

Limieten langs de secundaire heerweg tekenen

de tekening Afb. 3.50 tracht ik vluchtige lijnen
vast te leggen: water dat beweegt met de wind,

Tijd

eenden en waterhoenen die op het water

18 oktober 2012

drijven, bomen en grassen die suizen, wolken
die voorbij vliegen,...

Werkterrein
De secundaire heerweg:
Traject Pécrot - Rhode-Sainte-Agathe (B),
gereisde afstand ca. 6 km

Beeld
•
•

26 kleurfoto’s, digitaal, (4000 x 3000 pixels)
1 lijntekening in Moleskine schetsboek,

inktpen, (21 x 26 cm)

Actie
Ik maak een tussenstop bij een meer in Pécrot.
De lijn van de secundaire heerweg loopt hier
middendoor. Ik stap de wandelpaden rondom
rond het meer af. Aanvankelijk kom ik vooral
vissers en wandelaars tegen. Naarmate ik verder
naar het einde van het meer wandel, wordt de
natuur meester van het pad. Bruggen en hekken
zijn nog amper zichtbaar en verschansen zich

4.15
4.13

onder de talloze bramen of bostruiken. Hier en
daar merk ik een paar paddenstoelen op tussen
het hoge gras. Ik neem nog andere, enigszins
vreemde, taferelen waar: op elkaar gestapelde
paddenstoelen, houten paaltjes met een oud,
verroest gevaarsymbool, holen in de netten

4.16

4.18

4.19

4.21

van een mini-voetbalterrein,…etc. De fotoopnames worden op ooghoogte genomen. Ik
neem landschaps-, portret- en detailopnames.
Vanuit het standpunt van waar de secundaire
heerweg gelopen zou hebben, teken ik naar

74

75

4.22

4.24

4.25

4.27

76

77

Afb. 5.1 - 5.6

Bronnen, lectuur, waarnemingen...

T “Erre, variations labyrinthiques |

B Campagnoni Donata Pesenti, Paolo

Centre Pompidou Metz”, http://www.

een detail van een hand en een dakwerker. Ook

Tortonese, Les arts de l’hallucination (Parijs:

centrepompidou-metz.fr/erre-variations-

in deze collage verbind ik willekeurige punten

Presses Sorbonne Nouvelle, 2001).

labyrinthiques, geraadpleegd 15 augustus 2016.

met een witte lijn. Onderaan ziet men in de

B Didi-Huberman Georges, Atlas ou le gai

collagetekening, een beeld dat verwijst naar een

savoir inquiet. L’oeil de l’histoire, 3 (Parijs: Les

fantasmagorie1.

Éditions de Minuit, 2011).

1.De fantasmagorie is een soort licht- en projectiespektakel,

B Ingold Tim, Lines: A Brief History (London:

Intentie

beelden verbonden met een lichtgroene lijn.

Beelden - van het tekenen van limieten langs de

•

secundaire heerweg - juxtaponeren.
Tijd
Periode 18 t/m 28 oktober 2012
Werkterrein
Het atelier

Afb. 5.5: Een juxtapositie van drie beelden:

behorend tot de précinematechnieken. De fantasmagorie ontstaat
in de late 18de eeuw, o.a. geïnitieerd door de Belgische fysicus
Etienne-Gaspard Robert (1763-1837).

Actie
•

Afb. 5.1: Een luchtfoto van een agrarisch

landschap is gemaroufleerd op grijs karton.
Een tweede laag is in het midden erbovenop
gelegd en toont circulaire en rechtlijnige routes.
Zij stellen geen specifieke plaats noch route
voor. De tekening zinspeelt op het bewegen en
het uitlijnen van soorten trajecten (circulair,
rechtlijnig,...).
Afb. 5.2: De bolletjes zijn geponst uit een
kartonnen kleurenpalet. Op een willekeurige
wijze worden zij op een grijs karton geplakt. De
bolletjes worden met stippellijnen verbonden.
•

Afb. 5.3: Aan de hand van verscheidene

verfstreken

inventariseer

ik

soorten

wandelroutes (zigzaggend, springend, lopend,
stappend,...).
•

Afb. 5.4: Eén foto-opname (Afb. 3.21) wordt

in kleur afgedrukt op papier. De foto wordt
gespiegeld met een grondplan van een huis.

•

Afb. 5.6: De twee foto’s (Afb. 3.26, 3.36) staan

ten aanzien van elkaar gespiegeld. Ik verbind
ook in dit beeld willekeurige punten met een
witte lijn.
Beeld
•

Afb. 5.1: zwart-wit foto gemaroufleerd op

Routledge, 2008).
BS Van Moos Stanislaus, Le Corbusier Voyage
d’Orient, 1910-1911 (Parijs: Édition de la
Villette, 2011), 103–29.
W “Spectacle de fantasmagorie ROBERTSON”,
http://diaprojection.unblog.fr/2010/11/19/
spectacle-de-fantasmagorie-robertson/,
geraadpleegd 14 augustus 2016.
W “Home Page | Mnemosyne”, http://

karton, zwarte inkt, (28 x 15 cm)

warburg.library.cornell.edu/, geraadpleegd 15

• Afb. 5.2: witte gepigmenteerde inkt op grijs kar-

augustus 2016.

ton, acrylverf, papier, (28 x 15 cm)

T “Bielefelder Kunstverein - Schaubilder”,

• Afb.

http://www.bielefelder-kunstverein.de/

•

5.3: acrylverf op wit karton, (18 x 12 cm)

Afb. 5.4: zwart-wit- en kleurenkopie, groene

en/exhibitions/2012/schaubilder.html,

acrylverf, (19,5 x 14 cm)

geraadpleegd 15 augustus 2016.

• Afb.

T Didi-Huberman Georges, “Histoires de

5.5: zwart-wit foto gemaroufleerd op grijs

karton, witte gepigmenteerde inkt, (7 x 10 cm en

fantômes pour grandes personnes | | AGENDA,

8 x 12 cm)

Fantastic 2012”, http://www.fantastic.com/

• Afb.

agenda/?id=128, geraadpleegd 15 augustus

5.6: kleurkopie gemaroufleerd op grijs

karton, acrylverf, witte gepigmenteerde inkt,

2016.

(36 x 24 cm)

Willekeurige punten worden in de beide
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81

Afb. 6.1 - 6.2

Intentie

geef het gecreëerd landschap een grond en

De secundaire heerweg op het internet virtueel

maak een imaginaire doorsnede van grond- en

traceren.

ruimtegelaagdheden. De tekening geeft geen
exacte schaal weer van het nieuwe landschap.

Tijd
27 oktober 2012

Beeld
Een

collagetekening:

zwart-wit

afdrukken,

Werkterrein

grafietpotlood, witte gepigmenteerde inktpen,

• De

zwarte Oost-Indische inkt, (24 x 64 cm)

secundaire heerweg:

Traject Boulogne-Sur-Mer (FR) - Brakel (BE),
gereisde afstand ca. 430 km
• Het

atelier

Actie
•

Afb. 6.1: Deze reeks beelden tonen macro-

opnames van Afb. 6.2.
•

Bronnen, lectuur, waarnemingen...
BS Freytet Alan, Rumelhart Marc, “Une
tranche de persuasion massive: le blocdiagramme” in Cartographies, Les carnets du
paysage, n° 20 (Arles: Actes Sud, 2010), 31-42.

Afb. 6.2: Ik zoek beelden op het internet die

plaatsen tonen op het traject Boulogne-SurMer (FR) - Brakel (BE). Ik selecteer een aantal
beelden en druk ze zwart-wit af op papier (80
g). Ik verknip de beelden en plaats ze in volgorde, van links naar rechts, op wit karton (200
g). Naargelang de virtuele reis op het internet,
teken ik, met een grafietpotlood, fragmenten
van de foto's over. De keuze voor de beelden gaat
van bezienswaardigheden tot anekdotes, die
verbonden zijn met verscheidene plaatsen. Een
aantal punten in de tekening worden aangevinkt
met plaatsnamen en labels. Bepaalde objecten,
fenomenen en situaties onderlijn ik aan de
hand van een witte, gepigmenteerde pen. Ik
6.1

82

83

6.2

84

85

Afb. 7.1

Intentie
De secundaire heerweg op het internet virtueel
traceren.

Beeld
Afb.

7.1

Detailopnames

van

witte

gepigmenteerde inkt op kalk, 40/45 g, (29,7 x

Tijd

150 cm)

18 november 2012
Werkterrein
• De

secundaire heerweg:

Traject Steenvoorde (FR) - Poperinge (B),
gereisde afstand ca. 30 km
• Het

atelier

Actie
Ik vertrek vanuit het idee om de secundaire
heerweg te traceren aan de hand van onlinebeeldmateriaal van de steden Steenvoorde,
Godewaersvelde en Poperinge. Ik verbind
het computerscherm, dat ik liggend op mijn
tekentafel plaats, met mijn iPad. Op deze iPad
navigeer ik naar de beelden van de steden.
Het

computerscherm

zendt

de

operaties

rechtstreeks uit. Ik plaats een papieren kalkrol
op het computerscherm en naarmate ik de
beelden op het kalkpapier overneem, schuif ik
het papier van links naar rechts. Met een witte
gepigmenteerde inktpen, leg ik de omtreklijnen
van de figuren vast. Ik ken geen hiërarchie toe
aan de beelden: ik laat gedeeltelijk de tracés in
elkaar vloeien.
7.1

86

87

Afb. 8.1 - 8.97

4.1

4.3

4.4

4.6

Intentie
Limieten langs de secundaire heerweg tekenen.
Tijd
19 november 2012
Werkterrein

8.1

De secundaire heerweg:
Traject Cassel (FR) - Steenvoorde (FR) Vlamertinge (B), gereisde afstand ca. 17 km
Actie
Ik neem foto-opnames op ooghoogte. Ik geef de
voorkeur aan het landschapsformaat, gaande
van

totaal-

tot

detailopnames.

8.2

8.4

Bepaalde

registraties laten de afgelegde route sequentieel
verschijnen.
Beeld
98 kleurfoto’s, digitaal

8.5
8.7

(4000 x 3000 pixels)

8.8
8.10

8.11

88

8.13

89

8.14

8.16

8.17

8.19

8.20

8.22

8.23

8.25

8.35

8.37

8.38
8.40

8.41
8.43

8.44
8.46

8.47
8.28

8.49

8.26

8.50
8.31

8.52

8.29

8.53
8.34
8.32

90

8.55

91

8.56

8.58

8.77

8.79

8.80

8.82

8.64

8.83

8.85

8.67

8.86

8.88

8.70

8.89

8.91

8.73

8.92

8.94

8.76

8.95

8.97

8.61
8.59

8.62

8.65

8.68

8.71

8.74

92

93

8.78
8.80

Afb. 9.1 - 9.56
8.81
8.83

Intentie

9.1

Limieten langs de secundaire heerweg tekenen.

Beeld

Tijd

56 kleurfoto’s, digitaal

17 november 2012

(4000 x 3000 pixels)
Bronnen, lectuur, waarnemingen...

Werkplaats
De secundaire heerweg:
Traject Borgloon, Romeinse Kassei - Tongeren,
stadscentrum (BE), gereisde afstand ca. 26 km
Actie
Het traject van de secundaire heerweg tussen
Borgloon en Tongeren betreed ik deels te voet
en deels met de wagen. Deze route maakt deel
uit van het netwerk van de heerwegen met een
'zeker traject'.
Ik richt de zoeker op de weg (totaal- en
detailbeeld), maar ook op allerlei kleine andere
anekdotes - met de blik naar beneden of

B Parret Herman, Verschaffel Bart en Mark
Verminck, Lijn, grens, horizon. Vertoog en
literatuur: cahier 1 (Leuven: Kritak, 1993).
WO De Smet Annelies, Sanders Mira, “ATLAS

8.84

of opportunities and affinities A (dis)orientated
map of your immeasurable experiences rely
on, evoke and conjure all research questions

9.2

9.4

9.5

9.7

which appear in your design production”,
workshop Vertical Studio Masterclass eAD bij
Architectuurbureau L’Escaut, Brussel, faculteit
architectuur campus Sint-Lucas (Brussel/
Gent), KU Leuven, 05-09.11.2012.

opzij gericht - die me opvallen. Bijvoorbeeld:
een man met een metaalzoeker die één van
de akkers nagaat (op zoek naar speld in een
hooiberg) (Afb. 9.6), liggende en verticale
wegmarkeringen, gelaagdheid van gesteentes,
oude en nieuwe muren die samenvloeien,

9.10
9.8

kleine en grote hekken, rechtlijnige route(s),
rechtstreekse verwijzingen naar de historische
secundaire heerweg.

9.11

94

9.13

95

9.14

9.16

9.35

9.37

9.17

9.19

9.38

9.40

9.20

9.22

9.41

9.43

9.23

9.25

9.44

9.46

9.26

9.28

9.47

9.49

9.29

9.31

9.50

9.52

9.34

9.53

9.55

9.32

96

97

Afb. 10.1

Intentie

statues equestres, Pl. III) (W) en kleurenafdruk

Beelden - van het tekenen van limieten langs de

(Afb. 8.41), acrylverf, witte Chinese inkt op grijs

secundaire heerweg - juxtaponeren.

karton, (100 x 70 cm)

Tijd

Bronnen, lectuur, waarnemingen...

15 december 2012

B Diderot Denis, D’Alembert Jean le Rond,
L’Encyclopédie. Gravure et sculpture : recueil

Werkterrein

de planches sur les sciences, les arts libéraux

Het atelier

et les arts méchaniques (Parijs: Diderot et
d’Alembert, 1751).

Actie
Ik neem een foto van het standbeeld van
generaal Foch (Afb. 8.41) en de molen van Cassel
(FR) op de achtergrond. Bij het nemen van deze
foto waan ik me op een filmset. Ik ben de enige
die hier ronddwaal. Er heerst een serene stilte.
In het atelier herbekijk ik Afb. 8.41 en maak ik een
associatie met een beeld van het boek Gravure et
sculpture van de Franse encyclopedisten Denis
Diderot (1713-1783) en Jean le Rond D’Alembert
(1717-1783). Ik druk beide beelden af en laat ze
met elkaar spiegelen. Met de juxtapositie van
beide beelden, zinspeel ik op het uiterlijke en
het innerlijke van een lichaam. De witte lijn
geeft een snede aan tussen 'een waarneming
op het terrein' en 'mijn mentaal landschap'.
Het is een eerste vorm van het fabriceren van
een beeld, in plaats van enkel beeldmateriaal te
verzamelen.
Beeld
Zwart-wit reproductie (Sculpture. Fonte des

98

10.1

99

Afb. 11.1

Intentie

11.1

11.3

11.4

11.6

11.7

11.9

11.10

11.12

11.13

11.15

11.16

11.18

Limieten langs de secundaire heerweg tekenen.
Tijd
10 januari 2013
Werkterrein
De secundaire heerweg:
Traject Kester - Pepingen (BE), gereisde afstand
ca. 8 km
Actie
Ik neem doelbewust foto’s van vreemde objecten
en patronen. Ik leg hierbij een archeologie van
associaties vast: een bomenrij en architectuur
van een gotische kathedraal, een takkenspel en
een netwerktekening, een moslaag op een auto
als een fossilisering, een opstapeling van takken
tussen boomstammen die nieuwe knooppunten
tekenen, een object in de wei in een grijze plastic
verpakt, een rij van cipressen aan een huis dat
op een Romeins erfgoed lijkt, decoratiebeeldjes
in de tuinen, een bakstenen muur versus een
namaakwand in beton.
Beeld
19 kleurenfoto’s, digitaal
(4000 x 3000 pixels)

11.19

100

101

12.2

Afb. 12.1 - 12.19

Intentie

12.3

12.5

12.6

12.8

12.9

12.11

12.12

12.14

12.15

12.17

Limieten langs de secundaire heerweg tekenen.
Tijd
16 januari 2013
Werkterrein
De secundaire heerweg:
Traject Mekingen - Lot (BE), gereisde afstand
ca. 10 km
Actie
Ik richt de zoeker van mijn fotocamera op
overgangspaden,

sporen

in

de

sneeuw,

natuurlijke tekeningen van bevroren water,
spoorlijnen, grafitti op de muren en reflecties in
het water.
Tijdens mijn reis op dit traject, neem ik - via
een geluidsrecorder - het gekraak op van mijn
stappen in de sneeuw op.
Beeld
•

19 kleurenfoto’s, digitaal

(4000 x 3000 pixels)
•

audio-opname, WAF file, 00:01:00

12.18

102

103

Afb. 13.1 - 13.16

Intentie

2008).

Beelden - van het tekenen van limieten langs de

B Suter Batia, Batia Suter: Parallel Encyclopedia

secundaire heerweg - juxtaponeren.

(Amsterdam: ROMA publications, 2007).

Tijd
21 januari 2013
Werkterrein
Het atelier
Actie
Op dezelfde manier als bij Afb. 10.1 juxtaponeer
ik fotoregistraties (Afb. 11.1, 11.4, 11.7, 11.10,
11.11, 11.12, 11.13, 11.16, 11.18, 11.19, 12.2,

13.1

13.3

13.4

13.6

13.7

13.9

B Ungers O.M, Morphologie: City Metaphors
(Keulen: Walther König, 2011).
T Didi-Huberman, Ginsinger Arno, “Histoires
de fantômes pour grandes personnes. Une
exposition de Georges Didi-Huberman et
Arno Ginsinger”, http://www.lefresnoy.net/
sites/prod/files/2013/downloads/basic-page/
dossiers-pedagogiques//dossier_pedagogique.
pdf, Geraadpleegd 19 augustus 2016.

12.8, 12.10, 12.15, 12.18) met zwart-witbeelden
en maak ik montages/associaties naargelang de
vorm, het patroon, de context en het concept in
de beelden.
De actie vormt een oefening om waarnemingen
op het terrein op te laden, ze in een breder
kader te percipiëren en over te dragen aan de
hand van beelden. Ik maak montages en breng
de beelden in relatie tot elkaar.
Beeldenden vertalingen
16 zwart-wit reproducties en kleurenafdrukken,
acrylverf, witte Chinese inkt op grijs karton, (70
x 50 cm)
Bronnen, lectuur, waarnemingen...
B Feldmann Hans-Peter, Hans-peter
Feldmann: Album (Keulen: Walther König,

104

105

13.10

13.12

13.13

13.15

13.16 >

106

107

Afb. 14.1 - 14.23

•

Waarnemingen, lectuur en reflecties tekenen in

atelier Gilbert Decouvreur naar waarneming.

een beeld.

•

Afb. 14.5 en 14.6 Deze aantekeningen

kunstenaar Marcel Duchamp (1887-1968).
•

Afb. 14.15 Een aantekening bij het lezen

L’espace critique: Essai van Paul Virilio.

Bronnen, lectuur, waarnemingen...
B Feldmann Hans-Peter, Hans-Peter
Feldmann: Album (Keulen: Walther König,

zijn gemaakt bij het lezen van het boek

•

Tijd

L’espace critique: Essai (1984) van de Franse

'navigating

September 2012 - september 2013

stedenbouwkundige en essayist Paul Virilio

die tijdens een workshop op de faculteit

(Amsterdam: ROMA publications, 2007).

(1932).

architectuur (april 2013) geïntroduceerd werd

B Ungers O.M, Morphologie: City Metaphors

door de Oostenrijkse kunstenaar Nikolaus

(Keulen: Walther König, 2011).

Gansterer (1974).

W Duchamp Marcel, “La Boîte verte. (La

• Afb. 14.17 Aantekeningen tijdens het onderweg

mariée mise à nu par ses célibataires, même)

van het Kabinett der Abstrakten (1927) van de

zijn.

(1934)”, https://www.centrepompidou.fr/id/

Russische kunstenaar Lazar Lissitzky, gekend

•

Afb. 14.18 Een spookarchitectuur.

cj75n4y/r9ad6e/fr, geraadpleegd 19 augustus

als El Lissitzky, (1890-1941).

•

Afb. 14.19 Een aantekening over de notie 'in

2016.

Werkterrein

•

Geen éénduidig werkterrein

• De

•

afbeeldingen van 14.1 t/m 14.22 geven een

beknopte selectie weer van aantekeningen die
gemaakt werden tijdens het onderzoek. De
tekeningen zijn eigen aan de manier van werken
in mijn artistieke praktijk. Ze registreren, aan de
hand van inktpen en grafietpotloodtekeningen,
waarnemingen,

lectuur

en

reflecties.

Ze

fungeren als een geheugensteun. Tekenen is
een contact maken met het denken. Ik licht de
selectie aantekeningen beknopt toe:
•

Afb. 14.1 Ik denk na over het begrip 'heerweg'

en maak tegelijkertijd hiervan aantekeningen.
•

Afb. 14.2 Ik maak een tweede aantekening

- ditmaal gelinkt aan het traject CasselVlamertinge - over het begrip 'heerweg'.
Afb. 14.2 'de straat (Jef Cornelis' verwijst naar de film De Straat
(1972) van de Belgische filmmaker Jef Cornelis (1941).

•

Afb. 14.3 Ik teken een maquette die ik zie in het

atelier 'Architectuurvorming Sint-Lucas (Gent)'
van docent Gilbert Decouvreur.

Afb. 14.7 Ik maak een aantekening van een

scheve projectie.

Actie
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Afb. 14.4 Ik teken een gezichtspunt van het

Intentie

•

Afb. 14.8 Het is een tekening naar het ontwerp

Afb. 14.9 Een aantekening rond het idee dat

Afb. 14.16 Een aantekening bij de notie
chance',

een

werkmethode

•

voor de toekomst zou kunnen zijn.

'architectuur' en 'cinema' in L’espace critique:

Afb. 14.10 Een aantekening bij het lezen van

Afb. 14.20 Een aantekening over de noties

Essai van Paul Virilio.

Zichtbare en onzichtbare bewegingen van de

•

Nederlandse fysicus H.A. Lorentz (1953).

papa' in Cassel (FR).

• Afb. 14.11 Een aantekening rond het fenomeen

• Afb.

'picnolepsie' in het boek Esthétique de la

•

disparition (1989) van Paul Virilio.

telecommunicatie-antennes.

• Afb.

14.12 Een aantekening bij het gegeven van

het elektrisch geheugen in Virilio, Paul. L’espace
critique: Essai (Parijs: Christian Bourgois, 2000).
•

Afb. 14.13 Een aantekening bij de notie

'ervaringstijd' in L’espace critique: Essai van Paul
Virilio.
•

Afb. 14.14 Een aantekening geïnspireerd door

het het werk La Boîte verte (La mariée mise à nu

B Suter Batia, Batia Suter: Parallel Encyclopedia

beeld brengen'.

een ordinaire vorm wel eens een monument
•

2008).

Afb.1 4.21 Een aantekening van de 'Reuze
14.22 Een aantekening van een 'Gilles'.

Afb. 14.23 Aantekeningen van verscheidene

Beeld
Aan de hand van de aantekeningen vorm
ik een beeld van mijn waarnemingen op
verscheidene

dragers

(schetsboek,

stukje

papier, karton, achterzijde van een boekenkaft,
briefenveloppe...). De aantekeningen variëren
qua grootte tussen een A5 en een A4 formaat.

par ses célibataires, même) (1934) van de Franse
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14.16
14.11

14.12

14.15

14.13

14.14

14.17
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14.18
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14.20
14.19

14.21

14.22

14.23
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Afb. 15.1 - 15.2

Intentie

Tezelfdertijd komt het besef dat ik bepaalde

Het vertalen van een foto naar een (3D)

dingen moeilijk kan verbeelden. In het omzetten

constructie.

en in het vertalen ervan, houd ik de secundaire

15.1

heerweg voor ogen. Dit onderzoeksproces
Tijd

laat me op een andere manier naar de dingen

24 - 27 februari 2013

kijken die ik tijdens het onderweg zijn ben
tegengekomen.

Werkterrein
Beeld

Het atelier

2 kartonnen modellen, acrylverf

Actie

(ca. 10 x 5 x 3 cm)

Ik vertaal objecten van in de foto's (Afb. 11.7 en

Bronnen, lectuur, waarnemingen...

Afb. 11.16) naar kleine kartonnen constructies
(Afb. 15.2 en Afb. 15.1). Het bezoek aan het atelier
'Architecturale

Vorming,

Kunsthumaniora

(Gent)' van de Belgische architect Gilbert
Decouvreur (maart 2013) geeft me zin om met
deze beelden te experimenteren. Op dezelfde
manier als bij de maquettes die bij Decouvreur
uitgestald waren, tracht ik mijn 2D- objecten te
vertalen naar een kleine constructie. Het gaat
om het plezier om, weliswaar op kleine schaal,
aan de slag te gaan met het sculpturale.
Traag maar zeker, ontstaat er proces in het
onderzoek waarbij ik in het atelier gebruik maak

BZ Het atelier 'Architecturale Vorming,
Kunsthumaniora (Gent)', docent Gilbert
Decouvreur, maart 2013.
BZ De collectie van 'La cité de l’architecture',
Parijs (FR), 16 februari 2013.
T Het atelier Architecturale Vorming,
Kunsthumaniora, Gent van de Belgische
architect Gilbert Decouvreur, STAM
Stadsmuseum, Gent (BE), 14.11.201426.04.2015.

15.2

van de registraties die ik tijdens het onderweg
zijn maakte. Ik weet nog niet waartoe dit
proces me gaat leiden, noch of het me andere
inzichten zal geven in het concept 'limiet'. Door
het beeldmateriaal te verwerken, ontstaat er
een vorm van toe-eigening van het werkterrein.
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Afb. 16.1 - 16.6

Intentie

lopend

onderzoek

is

fragmentarisch

van

Reflecties over het onderweg zijn langs de

karakter en de aantekeningen ontstaan op een

secundaire heerweg in beeld brengen.

intuïtieve manier. Het werk La Boîte verte (La

r9ad6e/fr

mariée mise à nu par ses célibataires, même)
Tijd

(1934) (W) van Marcel Duchamp en het boek

30 maart 2013

Marcel Duchamp. Notes (B) werken inspirerend
om een artistieke en reflectieve ruimte te

Werkterrein

concipiëren.

Het atelier

•

Afb.

16.1-16.6

zijn

facsimiles

van

de

gepubliceerde tekst in het boek Knowing (by)
Designing (B).

Titel
Aantekeningen op het onderweg zijn³

Beeld

3. Deze tekst is gepubliceerd in het boek Knowing (by) Designing
(Brussel: LUCA, Sint-Lucas School of Architecture Ghent/Brussels;

Een tekst en 6 fotoreproducties

KU Leuven, Faculty, 2013). (B)

Bronnen, lectuur, waarnemingen...
Actie
In november 2012 ga ik in op de call for papers
'Knowing (by) Designing conference’ dewelke
een boekpublicatie en conferentie in Brussel
voorziet (22 en 23 mei 2013 op de Faculteit
Architectuur,

Sint-Lucas,

KU

Leuven).

Ik dien een voorstel in voor een tekst- en
conferentiebijdrage. Het schrijven over het
traceren van lijnen, brengt een eerste reflectie
op mijn onderweg zijn langs de secundaire
heerweg. Zoals ik in de abstract vermeld (Afb.
16.1), maak ik verscheidene aantekeningen aan
over mijn reis en de tracés die erbij gemaakt
worden. Tezelfdertijd contextualiseer ik de
aantekeningen in een beknopt kunsthistorisch
en
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socio-maatschappelijk

perspectief.

Het

B Duchamp Marcel, Matisse Paul en Pontus
Hultén Karl Gunnar, Marcel Duchamp. Notes
(Parijs: Flammarion, 2008).
B Burak Pak, Verbeke Johan, Knowing (by)
Designing (Brussel: LUCA, Sint-Lucas School
of Architecture Ghent/Brussels; KU Leuven,
Faculty, 2013).
W Verbeke Johan, "Call for papers Knowing
(by) designing conference - extended
deadline", Faculteit Architectuur, campus SintLucas, Brussel/Gent, KU Leuven, http://www.
ujep.cz/userfiles/file/CALL%20knowing%20
by%20designing.PDF, 27 november 2012.
W Duchamp Marcel, “La Boîte verte (La mariée
mise à nu par ses célibataires, même) (1934)",
https://www.centrepompidou.fr/id/cj75n4y/
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Abstract
Wat hebben traceren, surfen, verbeeldingen, wegomleggingen, navigeren, journeying,
observeren, schrijven,... met elkaar gemeen? Zij zijn allen onderweg in het tekenen
van lijnen. De paper stelt een selectie aantekeningen samen die in het 'onderweg zijn'
geschreven zijn. De reflecties die er uit voortvloeien, maken deel uit van de eerste
sporen van het doctoraat in de Kunsten 'Le fragment d'un journal d'un usager de
l'espace: Het nasporen van een Heerweg.' De aantekeningen verwijzen naar de intieme
ervaringen op en rond de notie van de 'weg' van oktober 2012 tot heden. Zij trachten
gewaarwordingen te duiden versus het handelen van de kunstenaar. 'Onderweg zijn' is
belangrijker dan de eindbestemming. Zo kennen de aantekeningen noch een begin
noch een einde, enkel rustpunten waar sporen van tekenen zich voordoen.
Keywords: onderweg zijn, tekenen, cartografie, verbeelding, navigeren
AANTEKENINGEN OP HET ONDERWEG ZIJN
Fragmenten van het lopend doctoraat in de kunsten ‘Le journal d'un usager de l'espace: Het
nasporen van een Heerweg’1.

…
Traveller, the road is only
your footprint, and no more;
traveller, there’s no road,
the road is your travelling.2
16.1

L’imaginaire dont témoigne la carte de cette artiste ne nous éloigne pas du réel mais nous fait
pénétrer dans la vision d’un artiste, dans sa façon de voir et de ressentir, dans le mouvement
dynamique de ses affects dont il nous restitue l’image comme la frange d’un rêve.3
De verbeelding van deze reis mondt uit in een subjectieve cartografie. Het ‘onderweg zijn’
ontwikkelt een ‘atlas of imaginations' door middel van een ‘constructional system’.
La fonction d’un système constructif [constructional system] n’est pas de recréer l’expérience
mais de la cartographier. Bien qu’elle provienne de l’observation du territoire, la carte
manque les contours, les couleurs, les sons, les odeurs et la vie du territoire, et par rapport à
sa taille, sa forme, son poids, sa température et la plupart de ses autres aspects, elle peut être
aussi différente de ce qui est cartographié que tout ce que l’on peut bien imaginer. […] Une
carte est schématique, sélective, conventionnelle, condensée et uniforme. Et ces
caractéristiques sont des qualités plus que des défauts. La carte ne se contente pas de résumer,
de clarifier et de systématiser; elle révèle des faits dont nous prendrions difficilement
connaissance à partir de nos explorations. Nous pouvons faire des cartes plus vastes et plus
compliqués, ou même des modèles en trois dimensions de manière à enregistrer plus
d’informations; le résultat n’est pas forcément bon. Car, quand nos cartes deviennent aussi
grandes et en tout point identiques au territoire cartographié, et évidemment avant d’en
arriver là, ses objectifs ont cessé d’être atteints.4
Ik vergaar kennis door te voelen, te zien, te horen, te ruiken wat er zich nu voordoet op
(afstand) en rond de weg. In het ‘onderweg zijn’ test ik verschillende werkvormen uit die het
mij mogelijk maken om mijn (ver)beeldingen samen te stellen tot een nieuw en ander tracé.
Voor 'Het nasporen van een Heerweg' I discover and recover the road van dan de getekende
Heerweg Bolougne-sur-mer tot en met Keulen (via Kassel, Kortrijk, Kester, Tienen, Tongeren,
Maastricht) volgens R. Dekeyser, E. Van Ermen en H. Leclercq (1983) (fig 2).

16.2

Figure 1 Aantekeningen op het onderweg zijn, januari 2013

Atlas of imaginations.
Stap voor stap onderneem ik de weg. Ik ben vertrokken, maar ik ben nog niet toegekomen (fig
1, 3). In Machado’s woorden hou ik van het paradoxale dat hij aanhaalt dat de werkelijke weg
niet bestaat. Weliswaar enkel in het ‘onderweg zijn’. Ik interpreteer het als een metafoor voor
het denken en doen van de kunstenaar. Machado evoceert in zijn gedicht het onbereikbare. Het
‘onderweg zijn’ kent een drijfveer toe aan een Zijn. Ik eigen me de weg toe en ik ver-beeld de
reis die zich ondertussen manifesteert. De kaart is het resultaat in dewelke de maker zich voedt,
beweegt en positioneert.
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3. Deze tekst is gepubliceerd in het boek Burak Pak, Verbeke Johan, Knowing (by) Designing (Brussel: LUCA, Sint-Lucas School of
Architecture Ghent/Brussels; KU Leuven, Faculty,2013).

Figure 2
Figure 3 Aantekeningen op het onderweg zijn, januari 2013 (detail)

Poneert zich dit ‘onderweg zijn’ als zijnde een artistiek onderzoek of als een ‘artistic endeavor’
zoals Christoph Fink voorlas in zijn lezing ‘Atlas of movements’ op 23 maart 2013 in het kader
van Tuned City Brussels?5 Ongeacht dat het werk van Christoph Fink mij fascineert,
respecteer ik hem ten zeerste in hoeverre hij de hedendaagse kunstenaar responsabiliseert in het
feit van een gericht vocabularium te hanteren en te ontwikkelen binnen het klimaat van de
huidige academisering van de kunsten. ‘Endeavor’ betekent ‘an attempt to achieve something’.
Dit houdt in dat de kunstenaar niet alleen (een plaats) exploreert, maar ook test,
experimenteert, uitvindt, weerlegt, faalt en herbegint. Dit proces voltrekt hij of zij tot het werk
zelfstandig zijn weg kan volgen buiten de muren van het atelier.
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Lijnen traceren
Sinds mijn jeugdjaren manifesteert zich die drang om op stap te zijn. Ik ben gefascineerd door
de veelheid van werelden in onze wereld. Heel jong ben ik tot besef gekomen dat ik nooit alle
werelden kan ervaren en opnemen, maar met de tijd die ik hier op onze aardbol heb, geniet ik
er ten volle van. Je kan het duiden als de verwondering. Telkens weer kan het dagdagelijks pad
mij nieuwe wonderen openbaren. Deze verschijnselen moeten niet spectaculair of duur zijn.
Meestal zijn zij in hun banaalste jasje de interessantste. Ze doen mij lachen, huilen,
emotioneren me en blijven me bij als gevoelige anekdotes van het leven. Verwonderen houdt
het woord wonder in, iets buitengewoon. Een object, een situatie, een detail, een iemand, een
klank... die buiten het gewone valt. Ondanks de zure regen, de grijsgetinte nieuwsberichten, de
klaagzang van de mensen, huizen in onze dagelijkse trajecten tal van ‘wonderen’. Om ze te
kunnen zien, moet je misschien tweemaal kijken. Indien niet, een derde maal. Als er nog geen
resultaten geboekt worden, moet men misschien eens van traject veranderen (fig 4).

Figure 6 Bords de route, Liessies, 2011 (studio view)
Naast vooraf bepaalde trajecten, zijn er ook de toevallige parcours. Ik geloof niet in het zuiver
toeval, maar het ‘onderweg zijn’ opent gelegenheden en creëert nieuwe situaties. Lijnen
traceren spoort aan om ruimtes te ervaren en te tekenen vanuit verschillende perspectieven
(oog-hoor-voelpunten) en verschillende snelheden (stappen, fietsen, autorijden, vliegen,
navigeren (op het net)...).
In mijn werk traceer ik lijnen met een potlood en lijnen aan de hand van het filmen,
fotograferen, geluid opnemen,... De werkvormen die ik hanteer, zijn afhankelijk van de intieme
ontmoeting die ik met de plaats ervaar en hoe hij/zij zich laat registreren. Elke plaats spreekt
een specifieke taal. Het medium is een instrument om met de plaats in dialoog te treden. Het
vraagt me tijd en ruimte om deze dialoog aan te gaan. Het is een proberen en gaan.

16.3

Figure 4 Itineraries and meeting points, 2010
Figure 5 Guides of my imaginations, 2012
‘Tisser une vie, tisser un chemin’6 zoals de antropoloog Tim Ingold beschrijft. Zo tekent ieder
van ons zijn levenslijnen (fig 4). Buiten het gegeven dat de beschouwing van het ‘onderweg
zijn’ een belangrijke karakteristiek is van onze levenslijnen, betekent het voor mij een
werkelijke state-of-the-art. In het ‘onderweg zijn’ verzamel ik (bouw)elementen voor mijn
oeuvre. Het project Bords de route (2011) (fig 6) is hier een mooi voorbeeld van. Tijdens de
verschillende wandelingen in het streekgebied van l’Avesnois in Noord-Frankrijk, verzamelde
ik klein afval en planten op de randen van de wegen aan de hand van een herbarium. Achteraf
in het atelier omlijnde ik op het naakt wit papier de verzamelde objecten en planten in een
nieuwe ‘borders’ compositie. Deze kaarten zinspeelden op de ambachten die zich in die streek
in de 20ste eeuw voordeden (houtdraaien, textiel bewerken,...) en die vandaag de dag enkel nog
op te sporen zijn in het ecomuseum7. De gehanteerde werkvorm en compositie ontnam ik van
de ‘free Victorian Borders’ toepassingen 8. Door deze keuze van samenstellen, zinspeelde ik
tegelijkertijd op de ambachten en de grensgebieden die ik bewandeld had.

Wegomlegging(en)

16.4

In het 'onderweg zijn' leg ik me vaak wegomleggingen op. Het houdt mijn gewaarwordingen
alert en fris. In het begrip huist ‘omlegging’ dat me brengt bij het Franse begrip ‘détournement’
dat zich kenmerkte in het parcours van de Situationnistes International (1957). Voor de
situationisten was ‘détournement d'éléments ethétiques préfabriqués’9 een politieke daad die de
bedoeling had om afstand te nemen van de richtlijnen van ‘la société du spectacle’ die zich
realiseerde in een manier om de stad te benaderen. In mijn wegomleggingen zie ik
‘détournement’ liever in het meervoud staan. Wegomleggingen nemen, vergt meer tijd dan de
klassieke wegen in te slaan. Het verloren rijden bestaat in dit perspectief niet. Het ‘onderweg
zijn’ is in het hier en nergens.
In de act van het omleggen, ligt de daad van het omlijnen. ‘Omlijnen’ in het Frans betekent
‘contourner’, met de notie van ‘tour’ in het woord. Op tour, op reis, onderweg zijn. Een langere
baan nemen om iets te omcirkelen als zijnde belangrijk of onbelangrijk. Het omlijnen is een
fragment uithalen uit het totale, het grootse. Men kan radicaal een object omlijnen, maar men
kan ook de omtrekken van een object naar waarneming tekenen op het papier.
In het omlijnen tekent men zuiver de contouren. Zowel in het waarnemen als in het tekenen
van wat men ziet, heerst er een zoeken. In het omlijnen is men minder voorzichtig en laat men
zich leiden door de contouren van het object. Binnen en buiten de contourlijnen heb je een
vide. Het lijkt leeg te zijn van betekenis, en toch. De aandacht voor de contourtekening is bij
mij gekomen met het zien van de kaart van de Franse kunstenaar Daniel Spoerri ‘Anecdoted
topography of coincidence’10 (1962). Het is een kaart die betrekking heeft op anekdotes die
verbonden zijn aan elk object dat hij op zijn werktafel omlijnde. De nummers bij de objecten
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verwijzen naar de geschreven documenten die zich in het boek uitstippelen. Zonder één
werkelijke stap te zetten, neemt hij ons mee op een onmetelijke journey. De kracht van het
tracé ligt in de imaginaire reis die de kaartenmaker rigoureus heeft uitgetekend.
Raccourci
Van het Frans:
1. ellips, verkorte vorm
2. par un raccourci: kortere weg
3. perspectivische verkorting
4 en raccourci: kort samengevat
De cartografische act daarentegen weerlegt en verkort de ervaring van tijd in een beeld. Door
middel van het traceren van het reële op papier, als zijnde een projectie of een letterlijk tracé,
komt het waargenomene in een directe nabijheid.
Quand on réduit la profondeur, on met la main sur le réel. (...) Lorsqu’on réussit à capturer les
sphères sur le papier et à simuler des profondeurs spatiales sur des toiles, des possibilités
nouvelles et infinies s’ouvrent à la conquête du monde comme image.11
‘Sent from the road’

16.5

Onlangs ontving ik van een vriendin kunstenaar een email die ondertekend was met ‘sent from
the road’. Doorgaans ken ik dezer dagen wel de handtekening ‘sent from my iPhone’, maar
deze bleef mij echter in mijn hoofd dwalen. Ik vond het onwaarschijnlijk poëtisch. Net als een
poëet die zijn rijmen afsloot met ‘dit stuur ik je van onderweg’. Dit brengt me bij ‘Espèces
d’Espaces’12 van de Franse schrijver Georges Perec, een boek die tot nu toe veel betekend heeft
in mijn werk en waarvan ik trouwens de zin ‘Le journal d’un usager de l’espace’ als generische
titel voor mijn gehele oeuvre, ontleend heb. Perec doet ons stilstaan bij het feit dat we het
alledaagse als een evidentie nemen. In zijn boek ‘Espèces d’Espaces’ nodigt hij ons uit
vertrekkend van het bed, het appartement, het gebouw tot en met het heelal, terug de wereld die
ons omgeeft, te herlezen. De notie van 'herlezen', interpreteer ik als zijnde omgeven door
‘strata’, verschillende haast onzichtbare lagen die stuk voor stuk gelezen en geschreven
worden. Net zoals kunsthistoricus Brigitte Aubry aanhaalde in de perstekst 'Lines of escape'13:
Georges Perec pointed out that the discovery and conquest of new parts of the world had to be
accompanied by their own form of “graphie”.

Netscape Navigator
Netscape Navigator was a proprietary web browser. It was the flagship product of the
Netscape Communications Corporation and was the dominant web browser in terms of usage
share in the 1990s, although by 2002 its usage had almost disappeared. This was primarily
due to the increased usage of Microsoft’s Internet Explorer web browser software, and partly
because the Netscape Corporation (later purchased by AOL) did not sustain Netscape
Navigator’s technical innovation after the late 1990s.14

snel onderweg surfte naar allerlei locaties in een mum van tijd. Letterlijk en figuurlijk
navigeren we van plek tot plek. Dit leidt me weer naar de portolaankaarten15 die zich magisch
stap voor stap voor de kaartlezer ontvouwden. Zij werden getekend op perkamenten of
dierenvellen. Zij baseerden zich op de kustwallen en waren vooral accuraat in het tekenen op
kleine schaal. De kaarten ontwikkelden zich zorgvuldig door middel van metingen van
afstanden en richtingen en werden systematisch gecorrigeerd in het onderweg zijn.

...
1. Le journal d’un usager de l’espace is een heterogene artistieke praktijk waarbij de interesse uitgaat
naar een ruimte die tegelijkertijd geografisch, sensorieel en sociaal is... Voor dit onderzoek stippel ik
Het nasporen van een Heerweg uit om inzichten en ervaringen duidelijk te maken, te beseffen wat er
buiten ons conventioneel kijken nog kan bestaan. Het is een discours over het belang van de subtiele
verschijnselen die leven in de gebieden op/rond de Heerweg van Boulogne-sur-mer naar Keulen en de
betekenissen die zij herbergen. Dit onderzoek wandelt het liefst naast de aangelegde paden (cfr GR
wandelroutes) om het ongehoorde te kunnen nasporen, te ontmoeten en te transponeren in een beeld
(creatie). Daarnaast behelst het een studie van verschillende artistieke praktijken die begaan zijn
geweest of nog altijd zijn, om een topos-poëzie te verwezenlijken van een plaats (en haar bewoners).
Het nasporen van een Heerweg bevat twee luiken: a. een artistieke productie (ontwikkelen van
modellen van registratie en uitbeeldingen van plaatsen), b. de artistieke productie wordt
gecontextualiseerd en in dialoog gebracht met andermans werk.
2. Machado, Antonio. "Proverbios y cantares" (excerpt) in Campos de Castilla. 1912
3. Tiberghien, Gilles A. Finis Terrae. Imaginaire et imaginations cartographiques. Bayard, 2007. pp. 107
4. Ibid., pp. 29
5.Tuned City Brussels, Lecture-event2, will introduce the work of 8 artists dealing with sound, public
space, architecture and the city. Space and its sound can be considered an artistic subject or field of
operation in both a physical sense as well as in terms of symbolic and metaphorical associations.
Artist presentations will open these various layers of meaning, giving insight into working methods
while exploring specific approaches to sound and the urban.
http://www.tunedcity.net/?lp_lang_pref=en
6. Ingold, Tim. Lines: A brief history. Routledge, 2007
7. An ecomuseum is a museum focused on the identity of a place, largely based on local participation and
aiming to enhance the welfare and development of local communities. Ecomuseums originated in
France, the concept being developed by Georges Henri Rivière and Hugues de Varine, who coined the
term ‘ecomusée’ in 1971. Marie-Odile de Bary, André Desvalles, Françoise Wasserman (editors),
1994, Vagues: une anthologie de la nouvelle muséologie, Mâcon; Savigny-le Temple (77), Editions
W; M.N.E.S.
8. Google>Images for Victorian Borders, retrieved in 2011
9. From Nouveau Théâtre d'opérations dans la culture, Internationnale Situationniste Juin 1958, Guy
Debord and the Situationist International: Texts and Documents, MIT Press, pp. 258
10. Spoerri, Daniel. Topographie anecdotée du hasard. (fac simile de l'original édité par la galerie
Lawrence en 1962), Paris, Editions du Centre Pompidou, 1990
11. Sloterdijk, Peter. The Crystal Palace. In the Global Inner Space of Capital: For a Philosophical Theory
of
Globalization).
Frankfurt
am
Main:
Suhrkamp,
2005,
pp.
147
http://pi.library.yorku.ca/ojs/index.php/public/article/viewFile/30252/27786
12. Georges Pérec, Espèces d’espaces, Paris, Galilée, new revised and corrected edition, 2000 (1st ed.
1974)
13. Aubry, Brigitte. Lines of Escape. Pressrelease of the solo exhibition Mira Sanders, galerie Vidal
Cuglietta, Brussels, Belgium. 31.01. - 15.03.2013
14. Retrieved from wikipedia on 2013 http://en.wikipedia.org/wiki/Netscape_Navigator
15. Glick, Thomas F.. Livesey, Steven John. Wallis, Faith. Medieval Science, Technology And Medicine:
An Encyclopedia, Routledge, 2005, pp. 117

16.6

Netscape Navigator was de eerste browser die ik gebruikte in mijn internetcarrière. Hoezeer ik
in begin van het internetten total loss was van de computer en zijn gebruik, hoe vertrouwd mij
dit programma destijds liet duiken in het ons zeer bekende World Wide Web. Zonder het goed
te beseffen, ging ik van link naar hyperlink en liet ik me voeren naar allerlei belangrijke en
onbelangrijke plaatsen. Niet dat het internet mijn vaste stek was, maar het fascineerde me dat je
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Afb. 17.1 - 17.5

Intentie

KW Namuth Hans, Falkenberg Paul, Jackson

Limieten in de beelden (van de secundaire

Pollock, 16 mm, 00:10:14, 1951.

heerweg) tekenen.

W Kentridge William, "A Natural History of
the Studio - A Meeting with the Artist William

Tijd

Kentridge, 2012", https://www.youtube.com/

13 - 20 april 2013

watch?v=Vm1juXIaCsg, geraadpleegd april

17.1

17.2

17.3

17.4

17.5

2013.
Werkterrein
Het atelier
Actie
Deze actie toont een selectie beelden van
filmische registraties in het atelier. Soms heb
ik de camera in de hand, soms staat hij op
een statief. Ik richt de lens - met een hoek van
90 graden - op mijn tekentafel. Mijn handen
tekenen op, wijzen naar en snijden in beelden
die voortkomen uit het onderweg zijn langs de
secundaire heerweg.
Beeld
6 rushes (ongemonteerde film), HD,

geen

geluid, tussen de 2 à 10 minuten
Bronnen, lectuur, waarnemingen...
D Haesaert Paul, Visite à Picasso, 16 mm,
00:20:00, 1950.
D Cürlis Hans, Artist at work: Alexander Calder,
35 mm, 00:09:00, 1929.
KW Harun Farocki, Schnittstelle, video, Duits
gesproken met Engelse ondertitels, 00:24:36,
1995.
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Afb. 18.1 - 18.21

en de gevoeligheid in het beeld te verliezen. Ik

en neem de tekening cf. Afb. 7.1 onder de loep.

- 0.7). In het besturingsprogramma 'Adobe

kies voor het medium film om af te stappen van

Ik kom heel dicht met de lens bij de oppervlakte

Premiere' teken ik 'paths' uit die het commando

het 'power point' syndroom en omdat film met

van de tekening. Ik stel de camera scherp,

geven om een nieuwe route te maken in de

bewegend beeld, klank, tijd en woord werkt.

daarna onscherp. Met het inzoomen tracht ik

tekening.

De tekst Aantekeningen op het onderweg zijn

dichter te komen bij de materie, de textuur, de

•

(Afb. 16.1-16.6) gebruik ik voor het uitschrijven

factuur van de tekening.

een witte achtergrond. De klankband geeft

Tijd

van het scenario voor de film. Volgens het

•

Afb. 18.9-18.10: Ik film een kopie van de

geluiden van stappen weer (cf. traject Mekingen-

27 april 2013

opgemaakt scenario (her)maak ik een aantal

archeologische kaart De wegen in de Romeinse

Lot, 16.01.2013). Het beeld vloeit over naar mijn

filmopnames in het atelier en in de publieke

tijd (cf. Afb.0.7) Het kopiebeeld is geheel

rechterhand die een zwart-wit reproductie

ruimte. Ik monteer de rushes samen met teksten,

witgekalkt. Vervolgens komt mijn rechterhand

van een Portolaankaart witkalkt. Een titel after

die ik naar het Engels vertaal, uit Aantekeningen

(dat een potlood vasthoudt) in beeld. Een

portulan chart of guillem soler_1380_paris, april

op het onderweg zijn. In de volgende alinea's ga

commentaarstem (mijn stem) spreekt over de

2013 verschijnt in het beeld. Mijn wijsvinger

ik in op de acht episodes in de film.

archeologische kaart. Ik evoceer in het spreken

maakt stippen in de krijtmassa. Ik gebruik een

Afb. 18.1-18.3: Met de camera registreer ik

mijn interesse voor de secundaire heerweg.

inktpen om de verschillende vingerstippen

kleine potloodtekeningen die ik op elkaar

Met mijn potlood trek ik het traject van de

met elkaar te verbinden. Ik traceer imaginaire

stapel. De stadsbeelden die ik op het internet

secundaire heerweg buiten het kader van de

trajecten, of een imaginair netwerk. Zijn het

vond, gebruikte ik als basis om ze te maken. Bij

kaart. Ik voeg 'Boulogne-sur-Mer' en 'Köln'

punten die ik in relatie met elkaar breng of stelt

het tekenen van de internetbeelden verschoof

toe. Ik teken een nieuw kader rondom rond de

het stopplaatsen van mijn mentaal reizen voor?

ik het brandpunt van de originele beelden en

secundaire heerweg. Het tekenen stopt. Mijn

Het is een poging om, in een beeld, relaties te

stelde eerder scherp op details.

spreken stelt het onderzoek in vraag: ‘Is het

maken tussen het geluid en het tekenen.

• Afb. 18.4-18.6: Ik richt de camera - met een hoek

onderweg zijn een artistiek onderzoek of gaat

•

van 90 graden - op mijn schetsboek. Met een

het eerder over een artistieke poging om een

Raccourci (kortere weg) gebruik ik de kaarten

potlood in mijn rechterhand teken ik, zonder

onderzoek te ondernemen?’. Vervolgens teken

die ik maakte om de secundaire heerweg op

het papier aan te raken, in het kader van de

ik verder met een snijmes in de hand. Ik snij

te sporen in een hedendaags landschap (Afb.

zoeker. Tijdens het tekenen draag ik de Engelse

het getekend kader en de secundaire heerweg

1.1). De commentaarstem licht 'raccourci'

vertaling van het gedicht Proverbios y cantares -

uit. Er verschijnt een nieuwe, lege rechthoekige

toe. Ik verbind met een stukje krijt (een

XXIX van de Spaanse dichter Antonio Machado

vorm. De kaart is ontdaan van de secundaire

vogelvluchttracé) de twee uiterste punten van

(1875-1939) voor. Een webadres verschijnt op

heerweg.

een traject.

het einde van de film en verwijst naar het beeld

• Afb. 18.11-18.12: Met het besturingsprogramma

•

dat ik tekende.

'Adobe Premiere' herbewandel ik een tekening

is onderverdeeld in vier gelijke vensters. De

van het project Bords de route (2011) (Afb. 0.6

zwart-witbeelden tonen stadszichten van op

Intentie
•

Reflecties over het onderweg zijn langs de

secundaire heerweg in beeld brengen.
•

Limieten in de beelden (van de secundaire

heerweg) tekenen.

Werkterrein
Het atelier
Titel
Notes on being on the way

•

(versie één)
Publiek toonmoment
GRC-EU

Toonweekend,

27-28

april

2013,

Faculteit Architectuur, campus Sint-Lucas, KU
Leuven, Gent (BE)
Actie
De film Notes on being on the way bereidt twee
publieke presentaties voor die plaatsvinden op
de Faculteit Architectuur, campus Sint-Lucas,
KU Leuven: GRC-EU Toonweekend (27-28 april
2013) en de internationale conferentie Knowing
(by) designing (22-23 mei 2013).
Tijdens

de

voorbereidingen

zoek

ik

een

manier om een beeld te vormen van de
onderzoeksprocessen

die

de

conferentie-

formats doorstaat, zonder daarom de intensiteit
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•

Afb. 18.7-18.8: Ik neem de camera in de hand

Afb. 18.13-18.15: Het filmfragment start met

Afb.

18.17-18.18:

In

het

filmfragment

Afb. 18.19-18.20: Het laatste filmfragment

131

18.1

18.2

18.3

18.4

18.5

18.6

18.7

18.8

18.9

18.10

de Franklin Rooseveltlaan in Brussel (BE).
Ik duid met een potlood in mijn hand de
omtreklijnen van gebouwen aan, strepen op
de weg, bomen, lantaarnpalen, voorbijrijdende
wagens,... De commentaarstem licht de notie
'wegomleggingen' toe.
Beeld
Film, HD, kleur, 00:09:19, Engels gesproken,
Engelse titels
Bronnen, lectuur, waarnemingen...
B Machado Antonio, Trueblood Alan S.,
Antanio Machado Selected Poems (Cambridge,
Massachusetts, London: Harvard University
Press, 2003), 140–42.
B Whiting Spilhaus Margaret, The background
of geography: with many illustrations and maps
(London: George G. Harrap & Co. Ltd., 1935),
101.
W “Dirk Braeckman”, http://www.bozar.be/nl/
activities/4182-dirk-braeckman, geraadpleegd
22 augustus 2017.
W “GeoGarage: The golden age of nautical
charts - When Europeans discovered the rest
of the world (BNF exhibition)”, http://blog.
geogarage.com/2012/10/the-golden-age-ofnautical-charts-when.html, geraadpleegd 22
augustus 2017.
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18.12
18.11

18.14
18.13

18.15

18.16

18.17

18.18

18.19

18.20
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Afb. 19.1 - 19.2

Intentie
De secundaire heerweg op het internet virtueel
traceren.

Beeld
Afb. 19.1: Zwarte en witte Chinese inkt op
kalkpapier, karton, (120 x 92 cm)

Tijd

Afb. 19.2: Zwarte en witte Chinese inkt op

1 - 15 mei 2013

kalkpapier, karton, (100 x 70 cm)

19.1

Werkterrein
• De

secundaire heerweg:

Traject Steenvoorde (FR) - Poperinge (B),
gereisde afstand ca. 30 km
• Het

atelier

Actie
Afb. 19.1: Ik verzamel, via internet, beelden
die een beknopte historiek weergeven van de
smokkelroute tussen de steden Steenvoorde
en Poperinge (begin 1900). Ik kalk de beelden
over en maroufleer ze op karton. Links van
de middenlijn organiseer ik de tekeningen
die betrekking hebben op het verhaal van de
douaniers, rechts hebben we de smokkelaars.
Afb. 19.2: Deze tekening wordt op dezelfde
manier gemaakt als cf. Afb. 19.1. De tekeningen

19.2

geven fragmenten weer van de folklore in
de Franse steden Cassel, Godewaersvelde,
Steenvoorde en Boeschepe. De verscheidene
tekeningen

spiegelen

met

elkaar

op

de

middenlijn.
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Afb. 20.1 - 20.3

Intentie
Een nieuwe (3D) constructie maken met
beelden (van de secundaire heerweg).
Tijd
15 - 20 mei 2013
Werkterrein
Het atelier
Actie
• Afb. 19.1: Ik snij - willekeurig - beeldfragmenten

van de foto's uit (Afb. 11.1 - 11.19) en plak ze
vervolgens in mijn schetsboek. Rondom de
beeldfragmenten teken ik met grafietpotlood

beschilderd papier.

20.1

Beeld
Afb. 19.1: zwart-wit afdruk, aquarel,
grafietpotlood, balsahout op wit karton, (70 x
50 cm)
Afb. 19.2: zwart-wit afdruk, aquarel,
grafietpotlood, balsahout, acrylverf op wit
karton, (100 x 70 cm)
Afb. 19.3: zwart-wit afdruk, acrylverf, balsa
hout, (20 x 18,5 x 15 cm)
Bronnen, lectuur, waarnemingen...
B Chevallier Raymond, Les voies romaines

20.2

(Parijs: Colin, 1972), 93–102.

volumes en patronen uit. Bepaalde vlakken van
de volumes kleur ik in met aquarel. Ik maak,
rekening houdend met de contourlijnen van de
tekening, collages. Op de achterzijde van deze
collages plak ik balsastokjes. Het geheel lijm ik
op een witte kartonnen vel. Ik herhaal dezelfde
werkwijze voor de andere collagetekeningen.
Ik plak de verscheidene stukken soms naast en
soms op elkaar.
•

Afb. 19.2: Ik werk op dezelfde wijze de

tweede collagetekening uit op karton. De
geassembleerde lagen beschilder ik met witte

20.3

acrylverf.
•

Afb. 19.3: Ik maak met verschillende houten

afvalstukken een constructie. Aan de uiteinden
van de houten stokken beplak ik resten van

138

139

Afb. 21.1 - 21.20

creatieprocessen in het atelier. In de volgende

Intentie
•

Reflecties over het onderweg zijn langs de

• Afb.

secundaire heerweg in beeld brengen.
•

punten licht ik de processen in het atelier toe:

Limieten in de beelden (van de secundaire

21.4 en 21.6: De camera is - met een hoek

van 90 graden - gericht op een wit karton. Mijn
hand toont één voor één aantekeningen.

heerweg) tekenen.

21.8: Zie omschrijving Afb. 18.9-18.10.

Tijd

• Afb.

21.10: Zie omschrijving Afb. 18.13-18.15.

15 - 21 mei 2013

•

Afb. 21.12: Ik film van zeer dichtbij de

collagetekening Afb. 19.1.
Werkterrein

Afb. 21.14: Ik film - de camera in de hand - een

• De

maquette in uitvoering (Afb. 22.1, 22.2, 22.4).

Traject Lot - Beersel (BE), gereisde afstand

De camera - gericht op de kopse kant van de

ca. 7 km

maquette - maakt een 'traveling' van links naar

•

•

vormen uit de zwart-wit afdruk (Afb. 3.35).

Notes on being on the way

•

(versie twee)

met

geraadpleegd 24 augustus 2016.
W Gansterer Nikolaus, "Nikolaus Gansterer",
http://www.gansterer.org/, geraadpleegd 24
augustus 2016.

Afb. 21.18: Net als in Afb. 21.14, film ik
macro-opname

de

maquette.

De

camerabewegingen volgen de maquette op

Publiek toonmoment
conferentie

Knowing

(by) designing, 22-23 mei 2013, Faculteit
Architectuur, campus Sint-Lucas, KU Leuven,
Brussel (BE)
Actie
In Notes on being on the way (versie twee)
gebruik ik geen tekst en geen voice-over. De

140

fr/biennale/edition/artistes/kotatkova,38.

Afb. 21.16: Ik snij - willekeurig - geometrische

Titel

internationale

Machine", http://2011.labiennaledelyon.com/

rechts.

Het atelier

De

W Kotátková Eva, "The Re-education

html,

• Afb.

secundaire heerweg:

Bronnen, lectuur, waarnemingen...

haar langse kant.
•

Afb. 21.20: De camera staat op een statief en

de lens - met een hoek van 90 graden - gericht
op mijn tekentafel. Tijdens het filmen plaats ik
met mijn rechterhand allerhande kleine resten
die ik verzamelde in het atelier. Ik organiseer de
resten één per één naast en rechtegenover elkaar.

filmmontage wordt eerder geleid door de onder-

Beeld

zoeksprocessen in het atelier. Ik juxtaponeer een

Film, HD, kleur, 00:10:27, geen klank, Engelse

filmregistratie van het traject 'Lot - Beersel' met

titels
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21.1

21.2

21.11

21.12

21.3

21.4

21.13

21.14

21.5

21.6

21.15

21.16

21.7

21.8

21.17

21.18

21.9

21.10

21.19

21.20
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Afb. 22.1 - 22.5

22.1

Intentie

voor het uitsnijden van de beelden in mijn

Een nieuwe (3D) constructie maken met

schetsboek.

beelden (van de secundaire heerweg).

22.2

Beelden

Tijd

Afb. 22.3: schetsboek met blauwe harde cover,

15 mei - 3 juni 2013

(22 x 15 cm)
Afb. 22.4: zwart-wit afdruk, aquarel,

Werkterrein

grafietpotlood, balsa hout, (47 x 20 x 28 cm)

Het atelier

Afb. 22.5: snijmessporen op wit karton, blauwe

22.3

inkt, (16,5 x 14 cm)
Titel
Stratigrafie van het onderweg zijn langs de

22.4

secundaire heerweg, traject Halle-Lembeek (BE)
Actie
• Afb.

22.1: Kopse kant van de maquette op Afb.

22.4.
•

Afb. 22.2: Detail van de langse kant van de

maquette op Afb. 22.4.
•

Afb. 22.3: Fotoregistratie van het schetsboek

waarin ik de beeldfragmenten heb getekend en
uitgesneden voor het maken van de maquette

22.5

Afb. 22.4.
•

Afb. 22.4: Ik verwerk de foto-opnames, traject

Lembeek-Maasdal (BE) (Afb. 3.1-3.50), op
dezelfde manier als in Afb. 20.1. In plaats van de
verschillende beelden op een drager te fixeren,
geef ik de lagen een autonome constructie. Ik
stop met stapelen wanneer er geen beelden
meer zijn.
• Afb.
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22.5: Dit stuk karton fungeerde als snijmat
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Afb. 23.1 - 23.10

Intentie

op dezelfde manier gemaakt als de constructie

• Limieten langs de secundaire heerweg tekenen.

op Afb. 22.4. Bij deze maquette vertrek ik vanuit

Limieten in de beelden (van de secundaire

en eindig ik met, een brede, rechthoekige basis.

•

heerweg) tekenen.

23.1

23.2

23.3

23.4

23.5

23.6

23.7

23.8

23.9

23.10

Beeld

Tijd

5 rushes, HD, geen geluid, tussen de 2 à 10

15 juni 2013

minuten

Werkterrein
• De

secundaire heerweg:

Traject

kanaal

Brussel-Charleroi,

Lembeek

- zeven bronnen, Sint-Genesius-Rode (B),
gereisde afstand ca. 23 km
• Het

atelier

Actie
•

Afb. 23.1 - 23.6: Ik leg het traject al stappend

af. Deze keer film ik het onderweg zijn langs de
secundaire heerweg. Het is opmerkelijk hoe de
wegen veranderen naargelang de seizoenen. Zo
zie ik hoe het maïsveld (Afb. 2.36) van karakter
verandert naar een tarweveld (Afb. 23.5 en Afb.
23.6). Dit heeft, op zijn beurt, een impact op het
pad.
•

Afb. 23.7 - 23.8: Ik maak een macro-opname

van snijwerkresten van de Afb. 3.1-3.50 die
ik opnieuw afdrukte voor het maken van de
maquette (Afb. 23.9-23.10).
•

Afb. 23.1 - 23.6: Ik maak verscheidene macro-

opnames van een nieuwe maquette (traject
Halle-Lembeek) (Afb. 3.1-3.50). De maquette is
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Afb. 24.1

Intentie

•

2 maquettes (Afb. 22.4 en Afb. 23.9-23.10)

Een beeld vormen van trajecten langs de

•

afmetingen van de gehele constructie (120 x

secundaire heerweg.

150 x 130 cm)

Tijd

Bronnen, lectuur, waarnemingen...

15 - 30 juni 2013

B Baldessari John, Cooke Lynne, Foster Hal,
Tarantino Michael, en Wilmes Ulrich, Matt

Werkterrein

Mullican: Subject Element Sign Frame World

Het atelier

(New York: Skira Rizzoli, 2013).

Titel
Stratigrafie van het onderweg zijn langs de
secundaire heerweg, traject Halle - Lembeek
en Eigenbrakel - Sint-Genesius-Rode (zeven
bronnen) (BE)
Publiek toonmoment
Constructies,

een

groepstentoonstelling

samengesteld door de Belgische curator Frank
Maes, 30.06. - 01.09.2013, galerie Emergent,
Veurne (BE)
Actie
Ik zie dit toonmoment als een kans om te
experimenteren met het maken van een drager

24.1

die de verschillende beeldfragmenten een
autonomie kan geven. Het artefact bestaat uit:
•

een film die uitgezonden wordt op een kleine

monitor (liggend) en die het traject Halle Lembeek en Eigenbrakel - Sint-Genesius-Rode
(zeven bronnen) (BE) toont. (Afb. 23.1-23.4).
•
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een karton met snijsporen (Afb. 22.5)
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25.1

25.2

25.3

25.5

25.6

25.8

Afb. 25.1 - 25.20

Intentie
Limieten langs de secundaire heerweg tekenen.
Tijd
5 juli 2013
Werkterrein
De secundaire heerweg:
Traject Herman Teirlinckroute te Beersel (BE),
gereisde afstand 4 km
Actie
Ik fotografeer - op ooghoogte - het landschap.
Tijdens het fotograferen, focus ik me op soorten

25.11
25.9

lijnen: afbakeningen en afpalingen (natuurlijke
en aangelegde).
Beeld
20 kleurenfoto’s, digitaal
(2592 x 1936 pixels)

25.12

25.14

25.15

25.17

25.18

25.20

Bronnen, lectuur, waarnemingen...
B Teirlinck Herman, Dramatisch Peripatetikon :
Stellingen En Ontmoetingen (Antwerpen:
Studio Herman Teirlinck, 1959).
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26.1

26.3

26.4

26.6

26.7

26.9

26.10

26.12

Afb. 26.1 - 26.43

Intentie
Limieten langs de secundaire heerweg tekenen.
Tijd
7 juli 2013
Werkterrein
De secundaire heerweg:
Traject Herman Teirlinckroute Calmeynwandeling (Beersel - Ruisbroek Drogenbos) (BE), gereisde afstand 10 km
Actie
Ik

maak

zwart-wit

foto's

van

soorten

afbakeningen (natuurlijke en aangelegde). Ik stap
de Herman Teirlinckroute - Calmeynwandeling
af tussen Beersel, Ruisbroek en Drogenbos.
Tussen Ruisbroek en Drogenbos beslis ik om
het traject sequentieel te fotograferen.

26.13
26.15

Beeld
44 zwart-wit foto’s, digitaal
(4000 x 3000 pixels)
Bronnen, lectuur, waarnemingen...
B Cuyvers Wim, van Ginniken, Tekst over tekst
(Den Haag: Stroom Den Haag, 2005).
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26.16

26.18

26.19

26.21

153

26.22

26.24

26.25

26.27

26.28

26.30

26.31

26.33

26.36
26.34

26.39
26.37

26.40
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26.42
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Afb. 27.1

Intentie
Limieten in de beelden (van de secundaire
heerweg) tekenen.
Tijd
15 juli 2013
Werkterrein
Het atelier
Titel
Stratigrafie van het onderweg zijn langs de
secundaire heerweg, Herman Teirlinckroute
- Calmeynwandeling (Beersel - Ruisbroek Drogenbos) (BE)
Actie
Ik snij - willekeurig - geometrische vormen uit
een stapel zwart-wit afdrukken (cf. Afb. 25.1-

27.1

25.20 en 26.1-26.43). In plaats van te construeren
in de hoogte en materiaal toe te voegen, haal
ik in deze beelden stukken weg. De actie zorgt
voor nieuwe toevallige beeldcomposities.
Met een witte inktpen verbind ik verscheidene
hoeken met elkaar.
Beeld
69 zwart-wit afdrukken, witte inktpen
(21 x 29,7 x 11 cm)
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Afb. 28.1 - 28.10
28.1

28.2

28.3

28.4

28.5

28.6

28.7

28.8

28.9

28.10

Intentie
Limieten langs de secundaire heerweg tekenen.
Tijd
8 juli 2013
Werkterrein
De secundaire heerweg:
Traject Herman Teirlinckroute Calmeynwandeling (Beersel - Ruisbroek Drogenbos) (BE), gereisde afstand ca. 1 km
Actie
Al stappend herneem ik het traject van 7 juli
2013. In plaats van het fotografisch op te nemen,
opteer ik voor het filmisch registreren van mijn
stappen op de route. Ik bevestig mijn camera
aan de voet van het statief. Tijdens het stappen,
op het stuk tussen Ruisbroek en Drogenbos,
hou ik de voet van het statief in mijn rechterhand
omhoog. De camera komt tijdens het gehele
traject op kniehoogte te staan.
Beeld
Rush, HD, kleur, 00:14:22, klank
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Afb. 29.1 - 29.7
29.1

29.2

29.3

29.4

29.5

29.6

Intentie
Limieten langs de secundaire heerweg tekenen.
Tijd
31 augustus 2013
Werkterrein
De secundaire heerweg:
Traject Herman Teirlinckroute Calmeynwandeling (Beersel - Ruisbroek Drogenbos) (BE), gereisde afstand ca. 5 km
Actie
Ik

herneem

het

traject

van

de

Herman

Teirlinckroute - Calmeynwandeling (Beersel
- Ruisbroek - Drogenbos) (BE). Tijdens mijn
reis stop ik en zet ik mijn camera op het statief.
Ik film mijn hand die met een potlood de
contouren van de landschapselementen (kruin
van de bomen, slagschaduwen, vlaggen en
hekken) traceert.

29.7

Beeld
7 rushes, HD, kleur, tussen 11 en 15 minuten,
klank
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30.2

Afb. 30.1 - 30.76

Intentie

30.3

30.5

30.6

30.8

30.9

30.11

30.12

30.14

30.15

30.17

30.18

30.20

Limieten langs de secundaire heerweg tekenen.
Tijd
31 augustus 2013
Werkterrein
De secundaire heerweg:
Traject Herman Teirlinckroute Calmeynwandeling (Beersel - Ruisbroek Drogenbos) (BE), gereisde afstand ca. 5 km
Actie
Naast het filmen en het tekenen op de
Calmeynwandeling,

neem

ik

ook

foto’s

van mijn weg. Ik focus me op verscheidene
soorten fenomenen, situaties, objecten... die
zich relateren tot het vreemde, het efemere,
grenslijnen, afpalingen en bizarre objecten.
Beeld
76 kleurenfoto's, digitaal
(4000 x 3000 pixels)

162

163

30.21

30.23

30.42

30.44

30.24

30.26

30.45

30.47

30.27

30.29

30.48

30.50

30.32

30.51

30.53

30.54

30.56

30.30

30.33

30.35

30.36

30.38

30.57

30.39

30.41

30.60

30.59

164

30.62

165

30.63

30.65

30.66

30.68

30.69

30.71

30.72

30.74

30.75
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31.2

Afb. 31.1 - 31.57

Intentie

31.3

31.5

31.6

31.8

Limieten langs de secundaire heerweg tekenen.
Tijd
4 november 2013
Werkterrein
De secundaire heerweg:
Traject stadcentrum Tongeren - Kievitpark Blaarstraat (BE), gereisde afstand ca. 7 km
Actie
Vanuit het stadscentrum van Tongeren stap
ik richting Maastricht (NL). Ik kom langs het

31.9
31.11

Kievitpark. Het regent echter pijpenstelen en
na een paar minuten stappen ben ik doornat.
Door de weersomstandigheden loop ik gedurig
met mijn hoofd naar de grond gebogen en
verwonder me over de verscheidenheid van de
grondhoedanigheden (soorten bedekkingen,

31.12

31.14

31.15

31.17

31.18

31.20

regen die in de waterplassen tikt, aarde- en
asfaltwegen,...).
Beeld
57 kleurenfoto’s, digitaal
(2592 x 1936 pixels)

168

169

31.21

31.23

31.24

31.26

31.27

31.29

31.42

31.44

31.45

31.47

31.48

31.50

31.51

31.53

31.54

31.56

`

31.30

31.32

31.33

31.35

31.38
31.36

31.39

170

31.57

31.41

171

Afb. 32.1 - 32.28

Intentie
•

Waarnemingen, lectuur en reflecties tekenen

in een beeld.
•

Limieten in de beelden (van de secundaire

heerweg) tekenen.
Tijd
5 november - 3 december 2013
Werkterrein
Het atelier
Titel
The tracing of a Roman road. Tracks of the
running phd in the arts. Fragments of a journal
of a space user
Publiek toonmoment
construct/method/process, seminarie, woensdag
4 december 2013, georganiseerd door de
docentes Claudia Carbone en Anne Elisabeth
Toft, Arkitektskolen, Aarhus (DK)
Actie
Ik maak een filmmontage met de opnames die
ik verzamelde langs het onderweg zijn op de
secundaire heerweg. Ik ga op de verscheidene
episodes in:
•

Afb. 32.3: zie omschrijving van de rush cf. Afb.

18.9.
•

Afb. 32.4-32.5: Uit een houtskooltekening

gom ik een architectuurtekening uit. Het beeld

172

overlapt met Afb. 18.9.
•

Afb. 32.6-32.8: Ik reis met de camera over een

•

Afb. 32.21: Het beeld Afb. 28.4 overlapt met

Afb. 28.5.

aantal uitgelegde zwart-wit afdrukken. Het

•

beeld overlapt met Afb. 18.9 en Afb. 17.3-17.4.

met een detail van de foto Afb. 27.1.

•

Afb. 32.9: Het beeld Afb. 21.20 overlapt met

Afb. 17.3-17.4.
•

Afb. 32.10: Het beeld Afb. 2.20 overlapt met

Afb. 21.14.
•

Afb. 32.11: Het beeld Afb. 21.4-21.6 overlapt

met Afb. 21.1.
•

Afb. 32.12: Het beeld Afb. 21.4-21.6 overlapt

met Afb. 21.10.
•

Afb. 32.13-32.14: Ik blader in één van mijn

schetsboeken en we zien de uitsnijdingen die ik
gemaakt heb voor de maquette cf. Afb. 22.4. Het
beeld overlapt met Afb. 4.18 en met Afb. 21.1.
•

Afb. 32.15: Het beeld Afb. 22.10 overlapt met

Afb. 21.1.
•

Afb. 32.16: Ik blader door resten van zwart-wit

afdrukken en we zien de uitsnijdingen die ik
gemaakt heb in de bladeren voor de maquette
cf. Afb. 22.4. Het beeld overlapt met Afb. 23.323.4.
•

Afb. 32.17: Het beeld Afb. 23.5 overlapt met

Afb. 23.3-23.4.
•

Afb. 32.18: Het beeld Afb. 8.6 overlapt met Afb.

22.3-22.4.
•

•

Afb. 32.22: Het beeld Afb. 23.7-23.8 overlapt
Afb. 32.23: We schuiven van links naar rechts

over de collagetekening .
•

Afb. 32.24: Het beeld Afb. 31.18 overlapt met

Afb. 32.25
• Afb. 32.25: Filmopnames van de collagetekening

cf. Afb. 34.2 die elkaar overlappen.
•

Afb. 32.26: Het beeld Afb. 32.24 overlapt met

Afb. 31.15.
•

Afb. 32.27-32.28: Een eindgeneriek lijst op en

vermeldt de verscheidene acties in de film.
Beeld
Film, HD, kleur en zwart-wit, 00:14:40, geen
geluid
Bronnen, lectuur, waarnemingen...
B de Certeau, Michel. L’invention du quotidien,
1: Arts de faire (Parijs: Gallimard, 1980).
W Carbone Claudia en Toft Anne Elisabeth,
"Seminar: construct | method | process Arkitektskolen Aarhus - Aarhus School of
Architecture", http://aarch.dk, geraadpleegd
29 augustus 2016.

Afb. 31.19: Het beeld Afb. 7.1 overlapt met Afb.

21.12.
•

Afb. 32.20: Het beeld Afb. 18.4-18.6 overlapt

met Afb. 28.3.
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32.12
32.1

32.2

32.11

32.3

32.4

32.13

32.14

32.5

32.6

32.15

32.16

32.7

32.8

32.17

32.9

32.10

32.19

32.18
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32.20

175

32.21

32.22

32.23

32.24

32.26
32.25

32.27

176

32.28

177

Afb. 33.1 - 33.20

Intentie

liefst een workshopbijdrage zien de avond van

- We leggen ons geen programma op. We

Het vertragen in en een beeld vormen van de

de Action Class zelf.

werken intuïtief en gaan in op de vertaling van

Brabantwijk te Brussel (BE).

Persoonlijk ben ik niet nieuwsgierig naar een

een 2D beeld naar een 3D object.

korte workshop of ingreep op een avond in de

•

Tijd

Brabantwijk. Ik denk eerder aan een workshop

- We filmen de nieuwe beelden;

5 november - 15 december 2013

die over een maand wordt gespreid en dat tij-

- We nemen onze ervaringen in de Brabantwijk

dens de Action Class de resultaten ervan worden

op.

Werkterrein

besproken.

•

De Brabantwijk, Brussel (BE)

Ik vraag aan mijn studenten die ik begeleid in

- We monteren de rushes met onze getuigenissen

Faculteit

mijn keuzevak Cinematic Architecture (master

tot één autonome film;

Architectuur, campus Sint-Lucas Brussel, KU

architectuur en interieurarchitectuur) of zij,

De film en een selectie van het creatieproces

Leuven

buiten de bestaande opdracht, ook willen

worden tijdens de Action Class gepresenteerd.

en

een

atelierruimte

op

de

deelnemen aan de workshop Het vertragen in
Titel

de Brabantwijk. Twee architectuurstudenten,

Het tragen (sic) in de Brabantwijk

Florence Vaes en Michelle Wauters, schrijven

Publiek toonmoment
Chercher refuge in de Brabantwijk, Common
Grounds stelt een Action Class voor met Wim
Cuyvers, David Helbich en Mira Sanders, TAG
City Tunnel Brabantstraat 23D, Sint-Joost-ten
Noode, Faculteit Architectuur campus SintLucas Brussel en LUCA School of Arts Brussel,
18 december 2013.
Actie
De initiatiefnemers van Common Grounds
vragen me begin november 2013 of ik een
bijdrage wil maken voor de Action Class
Chercher Refuge in de Brabantwijk gepland op
18 december 2013. Zij specifiëren dat zij het

178

zich in. Het werkterrein is de Brabantwijk en het
ontwerpatelier op school. De workshop wordt
over vijf weken verspreid:
•

week 1:

- De Brabantwijk observeren al stappend, al
fietsend, al rijdend..., en registraties maken
(tekeningen, foto's, films, geluidopnames...).
•

week 4:

week 5:

Beeld
•

Een reeks maquettes en tekeningen op

handenschaal
•

Film, HD, kleur, 00:23:25, Nederlands ge-

sproken, klank
Bronnen, lectuur, waarnemingen...
B Virilio Paul, Mulder Arjen, Het horizonnegatief : essay over dromoscopie (Amsterdam:
Duizend en één, 1989).

week 2:

- We leggen de beeldende vertalingen voor en
wisselen onze ervaringen uit.
•

week 3:

-

De

beeldende

vertalingen

worden

op

verscheidene exemplaren afgedrukt en ter
beschikking gesteld op een werktafel;
- We delen onze beelden met elkaar en maken
er nieuwe 3D constructies mee;
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33.12
33.1

33.2

33.11

33.4

33.13

33.3

33.5

33.14

33.6

33.15

33.16

33.8

33.17

33.18

33.10

33.19

33.20

33.7

33.9
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Afb. 34.1 - 34.7

Intentie

Actie

Een beeld tekenen van een momentsopname

Voor

langs de secundaire heerweg.

gebruik ik het beeld cf. Afb. 31.16. Ik tracht met

het

maken

van

de

collagetekening

grafietpotlood, de texturen en de facturen van
Tijd

de gevallen bladeren na te tekenen. Voor het

November 2013 - februari 2014

uitwerken van de collage, herneem ik de actie
cf. Afb. 20.1. Van november 2013 tot en met

Werkterrein

februari 2014 werk ik aan de collagetekening

Het atelier

en maak ik geschreven aantekeningen over het
proces

Titel
Aantekeningen 'Schematisch plan #1: heerweg,
schaal 1:1, ergens tussen Tongeren, Maastricht,
Brussel en Berlijn' 11.2013 - 02.2014

Beeld
•

papier, balsahout, (100 x 70 cm)
•

een

1 tekst (21 x 15 cm)

Bronnen, lectuur, waarnemingen...

Publiek toonmoment
Granfalloon,

1 collagetekening met grafietpotlood op

groepstentoonstelling

samengesteld door de Belgische kunstenaar
Luc Coeckelberghs (1953) met bijdrages van
Luc Coeckelberghs, Sammy Ben Yakoub, Maria
Degrève, Alice De Mont, Shelley Meert, Wobbe
Micha, Gert Robijns, Mira Sanders, Michael

KW Klee Paul, Nichtkomponiertes im Raum,
aquarel, krijt, grafietpotlood op papier en
karton, 1924.
W Noël Cédric, Sanders Mira, "The Mental
Masonry Lab", http://thementalmasonrylab.
com/.

Van Den Abeele & Freek Wambacq, Cultuur
Centrum Hasselt (BE), 01.03.-14.04.2014.
•

34.1

Afb. 34.3 toont een zicht op mijn bijdrage in

Granfalloon: een collagetekening (cf. Afb. 34.2
(detail)) en een publicatie (cf. Afb. 34.4-34.7).
•

Afb. 34.1 (foto Luc Coeckelberghs): Tijdens

de opening geef ik een lezing over het lopende
onderzoek en gebruik ik delen van de film cf.
Afb. 32.1 - 32.26.
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34.3

184

< 34.2
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AANTEKENINGEN ‘SCHEMATISCH PLAN #1 HEERWEG, SCHAAL 1:1,
ERGENS TUSSEN TONGEREN, MAASTRICHT, BRUSSEL EN BERLIJN’
11.2013 - 02.2014

De textiliteit van het onderweg zijn
‘Het traceren van een Heerweg’ legt ingenieus het onderweg zijn
aan. Het is althans bij mezelve zover gekomen. Het onderweg
zijn legt de klemtoon op de relevantie van het proces van het
traceren. Want de weg an sich be-staat niet, het is de reiziger die
de weg maakt. In dit denkmodel is o.a. de tijd een grote speler
die zich op verschillende niveaus manifesteert: de tijd die eigen
is aan de w.e.r.k.e.l.i.j.k.h.e.i.d, aan het subject, aan het proces
van het traceren en aan het publiek dat op zijn beurt navigeert
in het traceren van het subject. Voor het registreren en creëren
van ‘Schematisch Plan #1 ...’, heb ik resoluut gekozen om mijn
stappen te ‘tragen’. Dit ritme liet me toe om nog aandachtiger te
observeren en op te sporen wat er eigenlijk in die gronden leeft.
Dit kijken en voelen, traceerde zich minutieus een maand lang
op het witte papier. Zowel de observatie van de gronden als hun
omzetting op het blad papier (op technisch en mentaal gebied)
vereiste een ‘tragen’ van het dagelijks ritme. Deze tactiek (3) als
benadering bood de ruimte aan voor het grondig identificeren
van een huid en het weefsel (inhoudelijk en figuurlijk) ervan te
ontdekken. Parallel verstrengelde er zich een ander weefsel met
het proces van het traceren van die grond: de onpeilbare diepte
der gedachten en n-dimensies in het traceren van lijnen (4).

Mira Sanders
Het was een stormachtige dag op 4 november 2013. Ik moest de
regen en de winden trotseren. Geladen als een ezel met al mijn
registratiemateriaal, stapte ik met plompe voeten op de Kievitse
paden tussen Tongeren en Maastricht. Het voelde niet aan als even
uitwaaien. Eerder absurd een tocht ondernemen. Wat kwam ik in
hemelsnaam zoeken in deze contreien met dit weer, buiten het feit
dat dit traject een fragment van mijn stappen is op de heerweg (1)? En
toch stapte ik met mijn hoofd gebogen vooruit, mijn ogen half dichtgeknepen. Ik keek naar de gronden en nog eens naar de gronden.
Ik stond versteld hoe mooi ze eigenlijk waren. Bij elke stap vooruit
veranderden hun landschappen van kleuren en vormen. De ene keer
taai en dor. De andere keer dan weer fris en schril. Ik traagde mijn
stappen en bleef stilstaan bij één van de gronden. Ik trachtte het in
al zijn lagen te doorgronden. Ik beeldde mij de flinterdunne strata in
tot aan de aardkost. Ik tastte de verschillende diktes en materies af.
Op de bovenste lagen vielen de kantlijnen van de gevallen bladeren
nog aan te geven. In de onderste lagen verspreidden de materies zich
echter in verschillende kleine partikels. De aarde hechtte ze samen.
Druk- en zwaartekrachten verpletterden hen. Ze verbrandden door
de tijd des levens en sedimenteerden.

Ik fragmenteer dit lijnen tot een paar tracés in ‘Schematisch Plan
#1 ...’. Deze (na)sporen zijn niet eindig. Ik denk ze als lijnen in
wording (5). Het traceren kenmerkt zich door een dynamisch
proces. Het stelt zich bij bepaalde toonmomenten open en het
duikt daarna weer in een open einde. De fragmentatie staat voor
een verzameling van fysieke gegevens: kleine ruimtes, situaties,
ongehoorde feiten, anekdotes, gronden, banale dingen. Maar
het betekent tevens het verschalen van deze gegevens tot de
dimensie van een blad papier, van een pixel, van een maquette,
van een frequentie, van een lichaamsbeweging. Het laat je toe om
afstand te nemen van de plaats waar je je opmeting uitvoerde en
deze te bestuderen. Het is één van de tactieken om een plaats te
bewonen.

Ik maakte een doorsnede van de grond, op verkenning naar de
diepte van de oppervlakte. Het resultaat: een denkbeeldig vlak dat
bestond uit een flux van lijnen. Ze leken elastisch, sterk en dicht.
Een weefsel. Ik maakte me klein en emigreerde naar dit lichaam
(2). Ik wou in haar leven, voelen, ruiken, horen en zien. In het
lichaam huizen, bood me nieuwe perspectieven aan. Ik overzag de
verschillende lagen, doorkruiste bundels lijnen, stapelde korrels van
het zand en grafiet op en kerfde nieuwe sporen in de grond. ‘Een lijn
is een punt dat op wandel ging’, een gedachte van Paul Klee (18791940) over het tekenen. Ik voelde mij één met de lijn van P. Klee. Op
deze schaal bekeken, verstrengelen de lijnen zich tot een dikte, een
massa. Ik verzonk in de holtes van het lichaam. Het veroorzaakte een
onpeilbare diepte der gedachten en n-dimensies in het traceren van
lijnen.

34.4
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34.5
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(1) Voor het doctoraat in de kunsten (KULeuven, 2012-) stippel ik stap voor
stap ‘Het traceren van een heerweg’1 uit en ga narratieve praktijken na
in een artistieke context doorheen fotografie, video, tekeningen, klank,

The strategy corresponds to the activity pattern of the decision-makers who, by
far, intervene at a level they have defined beforehand, depending on their requirements, … its main concern being to manage to capitalise on what’s been
achieved so as to transform this into profits; the tactic, on the other hand, is disinterested … remains at a stage of fragmented, exploratory and piecemeal production, … depending on the opportunities, led by a sense of, mainly, playfulness, as
opposed to one of appropriation. By highlighting this distinction, de Certeau tries
to explain that every system, no matter how closed and oppressive, has its flaws:
tactic is precisely this “art of doing” that “plays” on the system’s flaws…
Macherey, P., Michel De Certeau et la mystique du quotidien, http://stl.recherche.univ-lille3.fr/seminaires/philosophie/macherey/macherey20042005/macherey06042005.html, 06.04.2005, 24.02.2014

schrijven,... ‘Het traceren van een heerweg’ onderzoekt, aan de hand
van het traceren en met als motor het stappen, tactieken om een plaats
en haar bevolking als objectieve materie toe te eigenen in een artistiek
vocabularium. Het kristalliseert concepten van de (heer)weg (kolonisatie,
(tele)communicatie, netwerken infrastructuur, ingeniositeit, onderweg
zijn, wegomleggingen,...) in een hedendaags daglicht. Het onderzoek
stapt het liefst naast de aangelegde paden (cfr GR wandelroutes) om
het ongehoorde te traceren (spoor terugvinden, spoor maken) en te
verklaren in nieuwe beeldende territoria (een topos-poëzie). Tijdens het
doctoraat verwezenlijkt er zich stap voor stap een atlas van narratieven
die voortkomen uit de intieme ervaringen op en rond de heer-weg. Het

(4) A PROFESSIONAL SECRET (A FRAGMENT)
Image-making begins with interrogating appearances and making marks.

narratieve neemt de vorm aan van een redenering of een scenario of iets
taligs of alle drie tegelijk. De atlas juxtaponeert twee en driedimensionale
narratieven uitgewerkt op handenschaal met foto’s, tekeningen,

Every artist discovers that drawing - when it is an urgent activity - is a
two-way process. To draw is not only to measure and put down, it is also
to receive. When the intense energy coming towards one, through the
appearance of whatever it is one scrutinizing. Giacometti’s life’s work is a
demonstration of this.

maquettes, installaties, films, getuigenissen, kaarten, ...
Sanders, M., oktober 2013

The encounter of these two energies, their dialogue, does not have the
form of question and answer. It is a ferocious and inarticulated dialogue.

1. Er bestaan in België verschillende hypotheses op archeologisch gebied van de
looplijnen van heerwegen in de Belgische contreien in de 4de eeuw na Christus.
Voor dit doctoraatsproject kies ik voor de kaart “Romeins België tijdens de Late
Keizertijd” op schaal 1:500.000 door A. Mertens & A. Despy-Meyer gedrukt bij het
M.G.I. in 1965, waarbij een heerweg liep van Boulogne-sur-mer, Kortrijk, Kester,
Brussel, Tienen, Tongeren, Maastricht, Heerlen naar Keulen. Deze heerweg kruist
tal van (culturele) grenzen en komt vandaag de dag quasi overeen met onze taalgrens.

To sustain it requires faith. It is like burrowing in the dark, a burrowing
under the apparent. The great images occur when the two tunnels meet
and join perfectly. Sometimes when the dialogue is swift, almost instantaneous, it is like something thrown and caught.
I offer no explanation for this experience. I simply believe very few artists
will deny it. It’s a professional secret.

(2) ’...non pas voir le dehors comme les autres les voient, le contour d’un
corps qu’on habite, mais surtout être vu par lui, exister en lui, émigrer en
lui, être séduit, capté, aliéné par le fantôme, de sorte que voyant et visible
se réciproquent et qu’on ne sait plus qui voit et qui est vu.’
Merleau-Ponty, M., Le visible et l’invisible. Chapitre 4, L’entrelacs le chiasme, Paris, Gallimard, p. 177

‘A professional Secret’ first appeared in New Society magazine, 1987.
Published in Keeping a ‘Rendezvous by Granta’, 1992.
Berger, J., Berger on drawing
(5) Ik verwijs hier naar ‘les lignes de devenir’ van Gilles Deleuze. Deleuze,
G. & Guattari, F. , Mille plateaux: capitalisme et schizophrénie, Paris, Editions de Minuit, 1980

(3) Ik versta ‘tactiek’ in het perspectief van Michel de Certeau’s standpunt
in ‘L’invention du quotidien. Tome 1: Arts de faire’, Paris, Gallimard, 1990.

34.6
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34.7
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Afb. 35.1 - 35.6

Intentie

Bronnen, lectuur, waarnemingen...

Reflecties tekenen.

B Caraës Marie-Haude, Marchand-Zanartu

35.1

35.2

35.3

35.4

35.5

35.6

Nicole, Images de pensée (Parijs: RMN Rmn,
Tijd

2011).

2 maart 2014

B Chevallier Raymond, Les voies romaines
(Parijs: Colin, 1972).

Werkterrein

B Spoerri Daniel, Topographie anecdotée du

Het atelier

hasard (Parijs: Éditions Galerie Lawrence,
1961).

Actie
Ik

maak

zwart-wit

afdrukken

van

doorsnedetekeningen en foto's van Romeinse
heerwegen uit het boek Les voies Romaines van
Raymond Chevallier (B). Aan de hand van een
snijpasser snij ik cirkelvormige elementen uit de
kopieën. Op mijn tekentafel stapel ik - van groot
naar klein - de uitgesneden elementen op elkaar.
Ik registreer met mijn camera mijn tekenen en
schrijven op het papier. De aantekeningen die
ik maak zijn beschouwingen van het onderzoek.
Ik gebruik de beelden van de kopieën om mijn
gedachtegangen te verzamelen en bij te houden.
Beeld
Rush, HD, kleur, 00:14:13, klank

190

191

Afb. 36.1 - 36.10
36.1

36.2

36.3

36.4

36.5

36.6

Intentie
Limieten

in

beelden

(van

de

secundaire

heerweg) tekenen.
Tijd
2 maart 2014
Werkterrein
Het atelier
Actie
Ik druk de foto's cf. Afb. 31.1-31.57 af. Ik stal
de zwart-wit afdrukken, naast elkaar, uit op
mijn tekentafel. Met de camera in de hand

`

reis ik door de verscheidene beelden (macroopname). Terwijl ik film, focus ik de lens scherpen onscherp op de beelden.
Beeld
Rush, HD, kleur, 00:13:05, klank
36.8
36.7

36.9

192

36.10

193

Afb. 37.1 - 37.11
37.1

37.2

37.3

37.4

37.5

37.6

37.7

37.8

37.9

37.10

Intentie
Limieten

in

beelden

(van

de

secundaire

heerweg) tekenen.
Tijd
2 maart 2014
Werkterrein
Het atelier
Actie
Ik verzamel het restmateriaal dat ik gebruikte
voor het maken van de collagetekening cf. Afb.
34.1. Ik film het plaatsen, het stapelen en het
organiseren van de papieren resten op mijn
tekentafel. Op het einde van de rush reis ik met
de camera over de papieren resten.
Beeld
Rush, HD, kleur, 00:13:10

194

195

196

197

Afb. 38.1 -38.2

Intentie

Architecture of Alfred Hitchcock (Rotterdam :

Een nieuwe sequentie op papier maken aan de

010 Publishers, 2007).

hand van beelden (van de secundaire heerweg).

B Paci Viva, Gunning Tom, La machine à voir.

Tijd
maart - april 2014
Werkterrein
Het atelier
Actie
Ik druk de fotoreeks Afb. 30.1-30.76 in het zwartwit af op A4 papier. Uit een aantal afdrukken
snij ik een rechthoekige vorm (ca. 14,8 x 10,5
cm) en plaats deze vervolgens naast mekaar op
drie witte vellen karton. Sommige fragmenten
zet ik om in een tekening (cf. actie 18.1-18.3). Ik
organiseer en lijm, zonder rekening te houden
de originele chronologie, de verscheidene
beelden sequentieel op het karton. Vervolgens
breng ik - bovenop de sequentie - een netwerk
van punten en lijnen aan.
Beeld

À propos de cinéma, attraction, exhibition
(Villeneuve d’Ascq: Presses Universitaires du
Septentrion, 2012).
B Potteiger Matthew, Purinton Jamie,
Landscape narratives: design practices for
telling stories (New York: John Wiley & Sons,
1998).
LO Sanders Mira, Helbig Michiel, “Cinematic
Architecture (keuzevak master opleiding)”.
Faculteit architectuur, campus Sint-Lucas
(Brussel/Gent), KU Leuven, 2011-.
W "Blade Runner Sketchbook (1982)", https://
issuu.com/futurenoir/docs/bladerunner_
sketchbook, geraadpleegd 1 september 2016.
W Todd Geoff, "Drawings for a master:
storyboards from the films of Alfred
Hitchcock", http://oneperfectshotdb.com/
news/drawings-for-a-master-storyboardsfrom-the-films-of-alfred-hitchcock/,
geraadpleegd 1 september 2016.

Zwart-wit afdrukken, grafietpotlood en
acrylverf op wit karton, 3 x (100 x 70 cm)
Bronnen, lectuur, waarnemingen...
B Feldmann Hans-Peter, Hans-Peter
Feldmann: Album (Keulen: Walther König,
2008).
B Jacobs Steven, The Wrong House: The

(detail Afb. 38.2)
38.1 >

198

199

38.2

200

201

Afb. 39.1 - 39.2

Intentie

Bronnen, lectuur, waarnemingen...

Een nieuwe (3D) constructie maken met

B Camillo Giulio, Le théâtre de la mémoire

beelden (van de secundaire heerweg).

(Parijs: Éditions Allia, 2001).
KW Piranesi Giovanni Battista, Antichita

Tijd
April - mei 2014
Werkterrein

39.1

Romanae. Volume VIII, Opere di Architettura.
Pl. 17: idea delle antiche via Appia e Ardeatina,
ets, 1791-1748.

Het atelier
Titel
Stratigrafie van het onderweg zijn langs de
secundaire heerweg, traject Beersel-RuisbroekDrogenbos (BE)
Publiek toonmoment
Umland, met bijdrages van Elke Andreas
Boon, Ilona Plaum, Lucie Renneboog, Sanders
Mira, Sven Verhaeghe en Karel Verhoeven,
samengesteld door Els Wuyts, Villa de Olmen,
Wieze -

CC Belgica Huis Van Winckel,

Dendermonde, 11.05.-15.06 2014.
Actie

39.2

Ik versnijd de drie kartonnen cf. Afb. 38.2 in

(detail Afb. 39.1)

kleine geometrische stukken en maak, op
dezelfde manier als bij de maquette cf. Afb.
22.9, een (3D) constructie.
Beeld
zwart-wit afdrukken, grafietpotlood en acrylverf
op karton, balsahout, (60 x 50 x 30 cm)

202

203

204

Reflecties tekenen.
narratives Drawing tactics for lining histories",

Tijd

Juni - juli 2014

Werkterrein

Tracing a Roman road's narratives Drawing

tactics for lining histories

Actie

Voor mijn bijdrage aan de publicatie Creative

Practice Conference (B) doe ik een poging om

de verscheidene stappen in het onderzoek te

organiseren en uit te lijnen in een diagram.

Deze bijdrage is een voorbereiding op de

tentoonstelling die ik voor de conferentie wil

uitwerken.

Beeld

Bronnen, lectuur, waarnemingen...
in Creative Practice Conference. Faculty of

Architecture, campus Sint-Lucas Brussels

ADAPT-r (Brussel: Faculteit Architectuur

Campus Sint-Lucas KU Leuven), 51–56.

Het atelier

Titel

In a third movement, the research explores how to communicate the experiences, sensations and perception by means of written forms. Tracing generates knowledge and
creates a link between them. I hereby refer to, for example, ‘the art of montage’ quoted
by Nicolas Bourriaud in GNS (4). To him, art is no longer a matter of illustrating
important stories but rather one of highlighting its fragments. The public is given the
task, in a specific framework, of reading these different components, reconstruct and
interpret them.

I have been outlining the ongoing Arts Doctorate ‘Tracing a Roman Road’s Narratives
(2)’ step by step since 2012. I’m exploring several movements and drawing techniques
that crystallise explorative written forms through practice-based research and the drive
to trace ‘narratives’. To what extent do these drawing techniques (3) change during
the production process (other media, other imagery, other working method…) and do
alternative paths emerge through a creative process? Can nascent lines evoke continuous
amazement at the insignificant in a place? Does tracing intensify our perception of
those things that live around us? These questions emanate from my fascination with
drawing and, among other things, the exploration of worlds through this medium.
Drawing to me is, in a first movement, a vehicle for exploring two and three-dimensional spaces. Tracing is a form of drawing. Choosing how to handle the concept and
the verb emphasizes a twofold meaning: to follow a trace and to leave a trace. The act
of tracing positions that of drawing. I don’t see drawing as solely a pencil line on paper.
I like to explore the medium through photography, video, drawings, sound, writing,
walking… As a second movement, I am curious about how the various image transformations achieved with these different media provide the drawing with another kind of
exploring/knowing and similarly, what sort of impact these processes have on the artist
regarding his/her perception of the world around him/her.

B Sanders Mira, "Tracing a Roman road's

Mira Sanders

Intentie

TRACING A ROMAN ROAD’S NARRATIVES
Drawing tactics for lining histories (1)

Afb. 40.1 - 40.3

Een tekst en een diagram

40.1

B Bourriaud Nicolas, GNS Global navigation

system (Parijs: Palais de Tokyo, 2003).

B Cuyvers Wim, Tekst over tekst (Den Haag:

Stroom Den Haag, 2005).

B de Certeau Michel, L’invention du quotidien,

1: Arts de faire (Parijs: Gallimard, 1980).

205

206

ways of perceiving, exploring, bemusing. walk
on the margins, slowing
down, zooming in/out,
centering, obstructing...

WONDERING

6. By using the term ‘declare’ I’m alluding to military jargon. It’s part of a vocabulary which appropriates
itself through the research and which finds a way towards new visual and textual territories.

5. Potteiger, M., Purinton, J.: 1998, Landscape narratives. Design practices for telling stories, John Wiley
& Sons, INC

4. Bourriaud, N. (ed.): 2003, GNS Global navigation system, Franz Ackermann, Palais de Tokyo, Cercle
d’Art, Paris

3. I refer here to the notions ‘strategy’ and ‘tactics’ quoted by Michel de Certeau in his book ‘Arts de faire:
L’invention du quotidien.’

2. For the map “Roman Belgium during the Late Imperial Period” I chose the one by A. Mertens & A.
Despy-Meyer, on a scale of 1:500,000, printed by the M.G.I. in 1965, in which a Roman Road runs
from Boulogne-sur-mer, Kortrijk, Brussels, Tongeren, Maastricht to Köln. This Roman Road crosses many
(cultural) boundaries.

1. By ‘histories’ I mean an overview of a series of actions one has carried out during a given period. Take for
example the various actions involved in the reworking of a photo with the Adobe Photoshop programme. In
addition, the concept also refers to ‘history’ and ‘story’. It’s derived from the Latin ‘historia’ (enquiry, story,
historiography) (1201 – 1250), derived from the Greek ‘historia’ (http://vandale.be, 27 juni 2014)

The section diagram shown below is a first attempt at mapping and annotating these
various drawing tactics. The contribution to Adapt-r is a first experiment aimed at
‘declaring’ (6) a number of narratives through a presentation that investigates associative thinking/acting. In the lecture-performance for the Adapt-r Conference I present
a number of artefacts which I have processed during my walks along the Roman Road
and in my studio. I trace a collage made from correspondences, stories and narratives
that echo one another through the oral juxtaposition of the artefacts.

In a fourth movement, I map the act of tracing and its potential body as a thought and
performance model. The book ‘Landscape narratives. Design practices for telling stories’
by Matthew Potteiger and Jamie Purinton (5) inspired me to develop my own dynamic
and non-exhaustive structure from an arsenal of drawing tactics which I reinterpret
from previous applications in my work. They can be discovered chronologically and yet
all can equally be given a separate meaning.
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ways of plotting,
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fading, composing...
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intuitive

alphabetical
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40.3

209

Afb. 41.1 - 41.2

Intentie

De verdeling van de tentoonstellingsruimtes

Beeld

Het heen- en teruggaan langs de secundaire

voor Ramble is zo bepaald dat ik me beperk tot

• 2 tekeningen met grafietpotlood op wit

heerweg tekenen.

de muren en de ruimtes rondom rond de patio

Canson papier, (2 x (200 x 500) cm)

op het gelijkvloers.

• 2 foto's, inkjetprint op Hahnemühle papier,

Tijd

Ik meet, rekening houdend met de aanpalende

(40 x 30 cm)

Juli 2014

kolommen en de balustrades, de twee tegenover
elkaar staande muren van de patio op. Ik weet

Werkterrein

dat er rollen tekenpapier bestaan van 200 x 1000

• De

cm en deze afmetingen passen - weliswaar in

secundaire heerweg:

Traject Herman Teirlinckroute -

twee verdeeld - precies in de vensteropeningen

Calmeynwandeling (Beersel - Ruisbroek -

van de patio (cf. Afb. 41.6). Op de twee papieren

Drogenbos) (BE), gereisde afstand ca. 5 km

vellen traceer ik één voor één het ingezameld

• Het

materiaal dat ik vond op de weg (Afb. 41.6) . Afb.

FeliXart Museum in Drogenbos (BE)

41.3 geeft een klein stuk afvalmateriaal weer dat
Titel

ik op het tekenpapier plaatste en waarvan ik de

Het traceren van een secundaire heerweg heen en

omtreklijnen had getraceerd. Ik maak gebruik

terug tussen Beersel, Ruisbroek en Drogenbos.

van mijn ervaringen bij het project Bords de

Publiek toonmoment
Ramble, met bijdrages van Maria Degrève, Roel
Jacobs, Annick Nölle, en Mira Sanders, FeliXart
Museum, Drogenbos (BE), 13.07.-14.09.2014.
Actie
Ik maak twee foto's van twee gezichtspunten
waar ik de weg heen en terug bepaal. Ik
verzamel op de weg, zoals bij het project Bords
de route (2011) (Afb. 0.6 - 0.7), planten en klein
afvalmateriaal. Met het ingezameld materiaal
ga ik aan de slag in de benedenruimte van
tentoonstellingszaal van het FeliXart Museum.

210

route (2011) om de tekeningen uit te voeren.
Het verschil bij Ramble is dat de tekeningen
op een grotere schaal worden uitgevoerd,
omdat ik rekening hou met de ruimtelijke
omstandigheden van het museum.
De Afb. 41.2-41.5 geven gezichtspunten van
het ontstaansproces van de tekeningen in het
FeliXart Museum. Afb. 41.2 geeft mijn dochter
Jeanne Noël (toen 4 jaar oud) naast één van de
tekeningen weer. Haar aanwezigheid op de foto
geeft een schaal aan de tekening.
De twee foto's worden in het zwart-wit afgedrukt
en op ooghoogte tentoongesteld (muur tussen
de twee tekeningen).

41.1
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41.2

41.4

41.3

41.5

213

41.6

214
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Afb. 42.1 - 42.6

Intentie

notes, associations, themes/subjects (Afb. 41.1,

Reflecties tekenen.

2).
De presentatie is een bijdrage voor een

Tijd

driedaagse

conferentie-tentoonstelling.

Ik

27, 28, 29 augustus 2014

geef één mondelinge presentatie waarbij ik de

42.1

beelden en hun ordening toelicht.
Werkterrein
Het atelier
Titel
Tracing a Roman road's narratives

Beeld
Ik maak een selectie van rushes, maquettes,
zwart-wit afdrukken, documenten, tekeningen
en collages van het onderzoek van midden
september 2012 tot en met 27 augustus 2014.

Publiek toonmoment
Creative Practice Research Conference, ADAPT-r,
Exhibitions, Faculteit Architectuur, campus
Sint-Lucas Brussel, 27, 28, 29.08.2014
Actie
Op de grond orden ik verschillende beelden
die uit het onderzoek voortkomen. Ik orden ze
volgens hun soorten 'tracés'. Op het schoolbord
(Afb. 41.7) breng ik de ordeningen in kaart. Ik

42.2

benoem de soorten 'tracés' die er in opgenomen
zijn;
•

groepering 1: tracing roads, virtual roads,

itineraries, gatherings, lines, borders, paths
• groepering 2: tracing imaginary lines, phantom

lines, steps, actions, patterns, shortcuts, histories
(Afb. 41.2, 3, 4-6)
•

groepering 3: tracing time, changes (Afb. 41.5)

• groepering 4: tracing thoughts, metamorphoses,
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42.3

42.3

42.4

42.4
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3. Reflecties: het traceren van een spookweg

verloren. Ik bleef de reistrajecten afstappen, zonder te weten waar het
onderweg zijn mij naartoe ging brengen.

1. Steenlage Diane, "Wandelen
op Heerbanen in België", http://
people.zeelandnet.nl/pauho/,
geraadpleegd september
2012.
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Vooraleer ik de reis startte naar de secundaire heerweg, moest ik de

In een tweede beweging verwerkte ik in het atelier het beeldmateriaal dat

archeologische kaart van Mertens A. en A. Despy-Meyer vertalen naar

ik onderweg had verzameld. Het was een manier om mijn beschouwingen

een werkelijkheid en - aan de hand van hedendaagse kaarten - het geheel

via beelden te verkennen en te verwerken. Het was een middel om een

reistraject bepalen (cf. Afb. 11). De werkelijke secundaire heerweg (of

beeld te vormen van mijn expeditie langs de spookweg. In de periode

althans sporen ervan) tegemoet gaan, bleek echter een utopie te zijn...

oktober 2012 was ik gefascineerd door de Mnemosyne Atlas² van de Duitse

Bij het opsporen en reconstrueren van de secundaire heerweg op onze

iconoloog Aby Warburg (1866-1929) en hoe Warburg aan de hand van de

huidige kaarten, stelde ik verbijsterd vast dat er haast geen sporen zijn naar

'pathos formula' in zijn atlas van beelden 'intensiteiten'3 kon detecteren.

dit 'waarschijnlijk traject' in ons huidig landschap. Ik liep een 'hypothese'

De Mnemosyne Atlas bestond uit een beeldarchief waarin fotoreproducties

achterna, meer nog: ik ging een spookweg tegemoet. Ik verwachtte dit

van de antieke sarcofagen tot oeuvres in de Renaissance werden

gegeven niet en het creëerde bij mij een eerste verwarring in het onderzoek.

opgenomen. Warburg bestudeerde - telkens volgens een bepaald thema -

Ik stelde me onmiddellijk de vraag: hoe ging ik een beeld vormen van een

de onderlinge relaties tussen de beelden aan de hand van hun juxtaposities

weg die geheel of haast niet bestaat? Met andere woorden: ik had, zonder

op borden. De Mnemosyne Atlas was een dynamisch beeldarchief waarin

me daar bewust van te zijn, mezelf een limiet opgegeven die onmogelijk te

de fotoreproducties - weliswaar in andere ordeningen - meermaals voor

tekenen viel.

verscheidene thema's gebruikt werden. De 'pathos formula' was echter geen

Afgezien van dit feit bleef ik nieuwsgierig naar de plaatsen waar deze

precieze werkmethode. Met de 'pathos formula' heeft Warburg geprobeerd

secundaire heerweg zou gelopen hebben. Dankzij de studies van

om een inventaris op te maken van de 'intensiteiten' (de geestelijke en

de

Nederlandse

heerwegwandelaarster

Diane

Steenlage1

en

mijn

2. https://warburg.library.
cornell.edu, geraadpleegd
september 2012.

3. Didi-Huberman Georges,
"Aby Warburg et l’archive
des intensités" in Études
photographiques, 10 (Parijs:
november 2001), 144-168.

lichamelijke hoedanigheden) die belichaamd werden in de werken.

reconstructies van de secundaire heerweg op onze huidige kaarten, kon

Zonder geheel de complexiteit te vatten van de Mnemosyne Atlas en de

ik toch verscheidene reistrajecten vastleggen die waarschijnlijk zouden

'pathos formula', was ik er wel voldoende door getriggerd om deze als

overeenkomen met de oorspronkelijke route.

principe toe te passen op mijn beeldverzamelingen (fotoregistraties en

In een eerste beweging legde ik verscheidene reistrajecten af waarin ik

referentiebeelden die betrekking hadden op het onderzoek). Het zou

vooral wegen en plaatsen ging observeren (bv. fotoreeksen Afb. 2.1, 3.1, 4.1

me helpen om blinde vlekken in mijn onderzoek te traceren en me terug

4. Ungers O.M, Morphologie:

etc). Ik liet me leiden door het traject en door wat ik onderweg tegenkwam.

een oriëntatie geven in het onderzoeksproces. Hetzelfde gold voor de

Walther König, 2011).

Ik ging met de wagen of met de trein naar de plaatsen in kwestie en ging

associatie-methode die O.M. Ungers gebruikte in het boek City Metaphors⁴

dan al stappend verder. Ik koos voor het stappen als motor voor het reizen

of Batia Suter in Batia Suter: Parallel Encyclopedia⁵. Ik vond het interessant

Parallel Encyclopedia

langs de secundaire heerweg. Het stappen gaf me de tijd en ruimte om de

om te ervaren hoe je aan de hand van juxtaposities van beelden en door

publications, 2007).

plaatsen te observeren, waar te nemen en ook te registreren. Tijdens het

hun onderlinge relaties te tekenen, je nieuwe betekenissen kan genereren.

stappen nam ik foto's, maakte tekeningen naar waarneming, filmde en/of

Een aantal artefacten (bv. Afb.13.1-13.16), die volgens de vorige principes

nam ik geluiden op. Ik maakte beeldmateriaal van en op het werkterrein,

werden geïnterpreteerd en gemaakt, presenteerde ik tijdens de Sensuous

zonder op voorhand te weten wat ik achteraf hiermee ging doen. Ik deed

Knowledge Conference in Bergen (2013). De opmerkingen op mijn

mijn best om in 'het onderweg zijn' sporen van de secundaire heerweg op

bijdrage waren: "De presentatie en de artefacten komen niet overeen met

te zoeken, maar op een paar resten na (cf. Romeinse kassei, grenspalen,

de intensiteit van bewegingen die aanwezig zijn in je onderzoeksproces." en

straatnamen zoals de 'heerbaan' of de 'heirweg',...) ging ik met lege handen

"Jouw onderweg zijn, is misschien wel de hoofdweg voor je onderzoek. Denk

terug naar het atelier. Hoewel ik telkens per reistraject een doel voor ogen

bijvoorbeeld aan het gedicht 'Proverbios y cantares - XXIX' van de Spaanse

had - maar sporen miste in het landschap -, liep ik in het onderzoeksproces

dichter Antonio Machado".

City Metaphors (Keulen:

5. Suter Batia, Batia Suter:
(Amsterdam: ROMA
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Deze presentatie en ontmoeting genereerden een derde beweging in het

ik echter bij het toelichten van de kaart (beelden, daden en hun ordening).

onderzoeksproces. Op welke manier kon ik in de beeldende vertalingen,

Het is pas achteraf, na de besprekingen en mijn denkwerk, dat ik het geheel

de intensiteit van bewegingen aanhouden die ik onderweg had ervaren?

van mijn presentatie overschouwde en me afvroeg welke belangrijke

Zoals het gedicht van Machado luidt 'Caminante, son tus huellas el camino

lijnen te traceren zijn in het onderzoek: "De notie van het onderweg zijn

y nada más' ('wandelaar, je voetstappen zijn de weg en niets meer'), herdacht

en het tekenen van limieten waren steeds terugkerende onderwerpen, maar

ik mijn paden. De secundaire heerweg - tegemoet gaan en opsporen - bleef

hoe daarmee verder?" en "Hoe kan ik het onderweg zijn - in beelden en in

ik als werkterrein handhaven en dit met het vooruitzicht dat het als een

woorden - overdragen zodat het de 'toelichting' overstijgt?". Ik zocht naar

open ruimte fungeerde waarin vanalles nog kon gebeuren. Ik trachtte in de

een manier om mijn onderweg zijn langs limieten in een plaats te tekenen

eerste werken (cf. Afb. 16 t/m 24) verschillende soorten beelden te vormen

en om tezelfdertijd een beeld te maken waarin ik onderlinge relaties tussen

van het onderweg zijn langs de secundaire heerweg; die ongrijpbare limiet.

beelden en acties vastleg. Deze vraagstelling betekende de start van de

Ik gebruikte voor deze nieuwe artefacten (tekening, collage, film), het

derde fase van het onderzoek.

beeldmateriaal dat ik verzamelde tijdens de afgelegde (reële en/of virtuele)
reistrajecten.
In deze beweging keek ik tevens naar het restafval van het beeldmateriaal
dat ik had verwerkt. Deze restsporen kwamen op dezelfde lijn te staan als
de beelden van het onderweg zijn.
Ik begon te filmen op de plaatsen langs de secundaire heerweg en
registreerde mijn tekenwerk. Ik richtte de aandacht op hoe ik bepaalde
visuele limieten (bv. omtreklijnen duiden in het landschap (bv. reeks
Afb. 29) kon tekenen zonder het papier aan te raken (bv. reeks Afb. 18).
Maar ook op de manier van het opnieuw exploreren in de beelden en het
opnemen van deze observatie. Het onderzoek kreeg een nieuwe wending:
een beeld vormen van het onderweg zijn langs de secundaire heerweg.
De exploraties in het onderweg zijn groeiden aan. Ik vertaalde bepaalde
condities in het onderweg zijn. Door het stormweer werd ik, bijvoorbeeld,
gefascineerd door grondpartijen (reeks Afb. 31 en 34), door de aanwezigheid
van een spanningsveld bleef ik heen- en teruggaan op éénzelfde reistraject
(reeks Afb. 25, 26, 28, 29, 30, 39 en 41) en om dichterbij het 'onaangename'
te komen in de Brabantwijk vertraagde ik onderweg het ritme (reeks Afb.
33). Door deze condities in mijn werk te vertalen, kon ik ook aan de
hand van verscheidene toonmomenten beeldende vertalingen in een
ruimtelijke context aftoetsen (bv. reeks Afb. 41). De index was een middel
om die veelheid aan reistrajecten en beelden bij te houden. Met de Creative
Practice Research Conference (cf. Afb. 42.1-42.6) was het de eerste maal dat
ik een poging deed om een ordening - niet chronologisch, maar volgens de
intenties - te traceren in de index van beelden. Deze presentatie dwong mij
om mijn onderzoeksvragen te verduidelijken. Tijdens de presentatie bleef
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c. Het tekenen van het onderweg zijn langs limieten (fase 3)
1. Introductie op fase 3
‘Tracings roads, tracing itineraries, tracing gatherings, tracing lines, tracing
borders, tracing paths, tracing time,...’

waren niet alleen de titels en

categorieën bij Tracing a Roman road’s narratives (Afb. 42.1-42.6). Ik gaf
hiermee ook het bestaan van een reeks (beeldende) verhalen weer die
gelinkt zijn aan het onderweg zijn langs de secundaire heerweg.
De narratieve elementen zijn altijd aanwezig geweest bij het tekenen van
limieten langs de secundaire heerweg. Echter: ze werden niet uitdrukkelijk
vermeld tijdens het onderzoeksproces. Zoals ik aangaf in mijn reflecties over
fase 2, zocht ik naar een manier om mijn ‘onderweg zijn’ te tekenen. Ik
streefde er met andere woorden naar een bewegend beeld te maken waarin
ik onderlinge relaties tussen beelden en acties leg. In plaats van verder
de limieten op te zoeken langs de secundaire heerweg, richtte ik mijn
aandacht op een aantal begrippen die elementair waren in mijn onderweg
zijn: de tijd, de ruimte, de beweging en het beeld (als venster op de wereld).
Ik gebruikte deze begrippen continu bij besprekingen, toelichtingen en
beschrijvingen van het onderzoeksproces. Net zoals voor het concept
‘limiet’, verwonderde ik me over deze terminologieën die dagdagelijks
gebruikt worden in de kunsten. De vraag luidde: ‘Begrijp ik ze volgens hun
definitie in het woordenboek?’
Aangezien de focus in het onderzoek meer en meer bij het proces van
het maken van een beeld en het verkennen van limieten kwam te liggen,
plaatste ik de secundaire heerweg - als studieobject - naar de achtergrond.
Essentiële componenten bleven van belang in het onderzoek: het onderweg
zijn, de act van het tekenen van limieten en het beleven/observeren van
een werkterrein. De nieuwe reistrajecten werden opgesteld naargelang
de omstandigheden in mijn artistieke praktijk waarmee ik bepaalde
opdrachten gebruikte als een mogelijk onderweg zijn langs één van de
begrippen (tijd, dimensie,...).
Voor het ‘in beeld brengen van’ mijn nieuwe exploraties gebruikte ik mijn
ervaringen bij het bekijken van de film Notes on being on the way (Afb. 18.118.10). Hoewel de tekst in de film erg verwarrend en ingewikkeld aandeed,
deed het me enkele visuele- en vormende mogelijkheden ontdekken:

•
•

het observeren en registreren van de act van het tekenen;
met het geregistreerd beeld- en klankmateriaal multipele montage-

225

•

assemblages kunnen maken en eventuele post-productie voorzien

meaning of ‘Schnitt’, referring both to Farocki’s workplace, the editing

3.Farocki Harun, Schnittstelle,

(visuele effecten, animaties,...);

table, as well as the ‘human-machine interface’, where a person operates

Duits gesproken, Engelse

in termen van tijd, ruimte, beweging en schaal, nieuwe relaties kunnen

a computer using a keyboard and a mouse.’³

leggen tussen de verscheidene beeldelementen (de vertelling, het

•
•
•

1. Holmes Burton, Burton

•

legt op de acties die worden ondernomen in het kunstenaarsatelier.

de mogelijkheid om de vertelling te laten inspelen op het tekenen en

Kentridge richt in deze lezing de aandacht op het leven in de studio

omgekeerd;

en de onderlinge relaties die bestaan tussen het maken en het denken.

https://www.youtube.com/

het suggereren en evoceren van een ‘buiten beeld’ door middel van de

Kentridge illustreert deze bewegingen doorheen de lezing door middel

geraadpleegd, april 2014.

vertelling;

van montagetechnieken die hij ook toepast bij het maken van zijn films.

het expliciteren van een tekenen en een denken in één autonoom beeld;

•

De Travelogues van Amerikaans reiziger, fotograaf en cineast Burton

beelden - met het filmmedium als algemene teneur - verscheidene vormen

Holmes (1870-1958). Holmes initieerde het woord Travelogues, een

aan (tekening, tekst, maquette, film, klankwerk en installatie):

1

samenstelling van het Engels naamwoord ‘travel’ (reizen) en het Grieks
‘logos’ (woord). Holmes was een befaamde reiziger en verkende de hele

Forgotten Books, 2015).

wereld. De film- en foto-opnames die hij tijdens zijn reizen maakte,
gebruikte hij voor publieke lezingen waarin hij - aan de hand van de

•

M.A., Dufour A.P., La Quatrième

De documentaire La Quatrième Dimension² (1937) van Frans
filmregisseur en bioloog Jean Painlevé (1902-1984). La Quatrième

Dimension, 35 mm, 00:09:59,
1937, Frans gesproken,

•

cinematographie-scienti_

didactische - maar vooral ook surrealistische - wijze tracht over te

creation.

dragen.

•

•

gebeurt aan zijn montagetafel. Daarin expliciteert Farocki op welke
manier en wanneer hij bepaalde keuzes maakt in de montage. ‘Harun
Farocki was commissioned by the Lille Museum of Modern Art to produce
a video about his work. His creation was an installation for two screens

watch?v=Vm1juXIaCsg,

A journey through n-dimensions waarbij ik me, naar aanleiding van een
An atmospheric depth of time waarbij ik, naar aanleiding van een traject

An attempt at defining the idea of transition waarbij ik, naar aanleiding
van het ervaren van verscheidene transitiezones in en rond de
tentoonstellingsruimte Été 78 te Brussel (BE), reflecteer over het begrip
‘transitie’.

•

Une perspective faussée en Fenêtre de vue waarbij ik, naar aanleiding
van een traject doorheen de residenties van de familie Huet-Repolt te

De film Schnittstelle³ van Duits filmmaker Harun Farocki (1944-2014)
waarin Farocki een beeld geeft van hoe het maakproces van een film

University, 10 juni 2012),

het begrip ‘simultaneïteit’.

diagrammen en bewegende beelden, de vierde dimensie op een

video/x9gb30_institut-de-

Williams Kentridge’ (Tel Aviv

op de Limmatstrasse in Zurich (CH) in ‘Google Street View, stilsta bij

Dimension is een werk waarin Painlevé, via teksten, tekeningen,

http://www.dailymotion.com/

A Meeting with the Artist

beeld van Maastricht, verwonder over het begrip ‘dimensie’.

beelden - zijn expedities toelichtte.

•

Natural History of the Studio.

Op de volgende pagina’s indexeer ik chronologisch - op dezelfde manier als
ontmoeting met een plaats en de vertelling die er uit voortkomt, nemen de

by the Author (Londen:

4. Kentridge William,‘A

en de beelden (foto, film,...) en klank);

onderzoek ontdekte, inspirerend en grensverleggend:

illustrations from Photographs

org/titles/interface.

(1955) A natural history of the studio⁴ waarin Kentridge de klemtoon

in fase 2 - de verscheidene beelden die ontstonden in fase 3. Naargelang de

Burton Holmes Lectures. With

ondertiteling, http://www.vdb.

tekenen, het filmkader, de documenten, de objecten en/of artefacten

Verder werkten een aantal beeldende werken, die ik voor of tijdens het

Holmes Travelogues. The

2. Painlevé Jean, Sainte-Laguë

De lezing van de Zuid-Afrikaanse kunstenaar William Kentridge

video, 00:24:36, 1995,

•

Brussel, nadenk over het ‘beeld als venster voor de wereld’.

5. Stevenson Robert Louis,

Inland voyages in An Inland Voyage waarin ik me, naar aanleiding van

C. Kegan Paul & Co., 1878),

An Inland Voyage (London :

de ligging van Argos (centre for media and art) en het boek An Inland

http://archive.org/details/

Voyage5 van de Britse auteur Robert Louis Stevenson (1850-1894),

geraadpleegd januari 2016.

inlandvoyage001878stev,

verdiep in het begrip ‘navigatie’.

that was presented within the scope of the 1995 exhibition The World
of Photography. The film Interface (Schnittstelle) developed out of that
installation. Reflecting on Farocki’s own documentary work, it examines
the question of what it means to work with existing images rather than
producing one’s own, new images. The German title plays on the double
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2. Index van beelden fase 3

Afb. 43.1-43.7
Intentie

het straatbeeld,...). Vervolgens maak ik een

Het tekenen van een onderweg zijn in een

kleine schets die een overzicht geeft van mijn

tweedimensionaal beeld.

observaties. In een derde fase installeer ik de
camera boven mijn tekentafel en registreer ik

Tijd

een tweede doorsnedetekening die sequentieel

December 2014 - januari 2015

mijn observaties in beeld brengt. In een vierde

43.1

fase kijk ik naar de filmregistratie en schrijf
Werkterrein

reflecties - in relatie tot de filmbeelden en

• De

het begrip ‘dimensie’ - uit. In een laatste fase

secundaire heerweg:

Maastricht (NL)

monteer ik mijn schrijven met de filmbeelden

• Het

tot één film (cf. Afb. 43.2-43.7). Doorheen dit

atelier

‘‘Maastricht Grote Gracht’’, http://media.schlijper.
nl/normal/12/10/20/121020-07-maastricht-grote-

werk reflecteer ik over het aspect ‘dimensie’,
Titel

exploreer ik tevens de impact van het woord

A journey through n-dimensions

op het tekenen (en vice versa) en wat deze
ontmoeting doet met onze verbeelding.

Publiek Toonmoment
•

Architecture Research Moments, Conferentie,

Faculteit

Architectuur

Sint-Lucas

campus

Brussel (BE), KU Leuven, 30-31.01 2015.
• Lignes de temps, Tentoonstelling, Lullin+Ferrari

galerie, Zurich (CH), 21.03.-23.05 2015.
•

Beeld

43.2

Film, HD, zwart-wit, 00:09:49, Frans gesproken,

43.3

Engels ondertiteld
Bronnen, lectuur, waarnemingen...

Mira Sanders: Transitions, Tentoonstelling, Été

B Duvosquel J.M, Albums de Croÿ (Brussel:
Crédit Communal de Belgique, 1996).

78, Brussel (BE) 22.6.-18.07 2015.
•

gracht.jpg, geraadpleegd december 2014.

Seminar Imaging and thinking: A construction

B Hall Edward T., The Hidden Dimension (New

site, Seminarie olv. Søren Kjørup en Mira

York: Doubleday, 1990).

Sanders, Journée d’étude, l’ISELP, Brussel (BE),

B Brayer Marie-Ange, ‘‘Mesures d’une Fiction

29 mei 2015.

Picturale: La Carte de Géographie.’’, in Exposé

43.4
43.5

2, Pertes d’nscription (Orléans: Éditions HYX,
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Actie

1995), 6–23.

Ik film mijn verwondering over het aspect

D “Maastricht De Grote Gracht”, http://media.

‘dimensie’ aan de hand van een Maastricht’s

schlijper.nl/normal/12/10/20/121020-07-

stadstafereel (Afb. 43.1) dat ik op het internet

maastricht-grote-gracht.jpg, geraadpleegd 11

vind. Ik laat me eerst ‘verdwalen’ in het

september 2016.

stadsbeeld, observeer het van dichtbij en ga

D Painlevé Jean, M.A. Sainte-Laguë, Dufour

de verscheidene anekdotes in het beeld na

A.P., La Quatrième Dimension, 35 mm,

(situaties, objecten, soorten voorbijgangers,

00:09:59, 1937. http://www.dailymotion.com/

soorten

video/x9gb30_institut-de-cinematographie-

materialen

die

aanwezig

zijn

in

scienti_creation.

43.6

43.7
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Afb. 44.1-44.21

Intentie

locatie.

ik een straatzicht van de Limmatstrasse. Bij

Bronnen, lectuur, waarnemingen...

Het tekenen van een onderweg zijn in de tijd.

Vóór de tentoonstelling was ik nog nooit in de

de reconstructie laat ik me leiden door de

B Tarkovsky Andrey, Sculpting In Time

galerie Lullin+Ferrari geweest en had ik ook niet

gezichtspunten in ‘Google Street View’.

Reflections on the Cinema (Austin: University of

Tijd

de tijd om ervoor de galerie en zijn omgeving te

hanteer nog steeds de doorsnedetekening als

Texas Press, 1986).

Februari 2015

bezoeken. Via ‘Google Street View’ verken ik de

werkwijze om de verschillende anekdotes in het

LO Luyten Laurens, Sanders Mira en Van Den

omgeving van de galerie in de Limmatstrasse in

straatbeeld in kaart te brengen.

Berghe Jo, “Studio Anatomy”, http://studio-

Zurich. Het valt me op dat in de ‘Google Street

Eens ik de doorsnedetekening verwezenlijkt heb,

anatomy.org/index.html.

View’ opnames leemtes zijn in de opeenvolging

bekijk ik de filmopname en schrijf ik de tekst uit.

W ‘‘Worldometers - real time world statistics’’,

Fabrikstrasse), Zurich (CH)

van de beelden.

Net zoals bij A journey through n-dimensions

http://www.worldometers.info/, geraadpleegd

• Het

Ik ben in die periode het boek Sculpting In

vorm ik een beeld van een reflectie - ditmaal

12 februari 2015.

Time (B) van de Russische filmmaker Andrey

over ‘simultaneïteit’ -, exploreer ik de impact

Tarkovski aan het lezen. Het hoofdstuk Time,

van het woord op het tekenen (en vice versa)

Werkterrein
•

Limmatstasse 214 (tussen Ottostrasse en
atelier

Titel
•

In an atmospheric depth of time (film)

rhythm and editing blijft nazinderen. Zeker na

en onderzoek ik wat deze ontmoeting doet met

•

Plan: In an atmospheric depth of time

het maken van A journey through n-dimensions

onze verbeelding.

en de gemaakte observaties van Limmatstrasse

Tijdens de solotentoonstelling in de galerie

via ‘Google Street View’. Ik grijp de kans met het

Lullin+Ferrari toon ik de twee films A journey

toonmoment in Zurich om in te zoomen op het

through n-dimensions en In an atmospheric

aspect ‘simultaneïteit’.

depth of time op een tv-monitor (Afb. 44.12),

Ik druk een aantal gezichtspunten (Afb. 44.1-

met op de achtergrond de Limmatstrasse. Op

44.10) van de Limmatstrasse via ‘Google

een aanpalende muur in de galerie (Afb.44.13),

Street View’ af. In mijn schetsboek maak ik

verwerk ik de tekening cf. Afb. 44.11 op een

een doorsnedetekening van de verschillende

posterformaat. Ik zet de originele tekening om

situaties in het straatbeeld (Afb. 44.11). Ik kan

en verschaal het beeld.

(drukwerk)
Publiek Toonmoment
• Lignes de temps, Tentoonstelling, Lullin+Ferrari

galerie, Zurich (CH), 21.03.-23.05 2015.
•

Mira Sanders: Transitions, Tentoonstelling, Été

78, Brussel (BE) 22.6.-18.07 2015.
Actie
Ik word door de Spaanse curator Eva GonzálezSancho en de galerie Lullin+Ferrari in Zurich
(CH) uitgenodigd voor een solotentoonstelling.
Naast mijn lopende projecten, wil ik een
nieuwe productie maken. Ik voel de zin om de
werkwijze die ik zag in de film A journey through
n-dimension, verder te verkennen en deze uit te
werken aan de hand van een nieuwe intentie en

230

Ik

bij de tekening ook ingaan op wat men niet
ziet. Het tekenen wat men denkt te zien, is ook

Beeld

inspelen op een vertelling. Dankzij die vertelling

•

en de tekening heb ik de mogelijkheid om

gesproken, Engels ondertiteld

nieuwe onderlinge relaties tussen dimensies,

•

ruimtes, situaties en tijden in beeld te brengen.

300 g, (140 x 100 cm)

Film, HD, zwart-wit, 00:13:53, Frans
Zwart-wit inkjet afdruk, Hahnemühle papier,

In een nieuwe tekening (waarvan het ontstaansproces

ook

wordt

gefilmd)

reconstrueer

231

44.2
44.1

44.3

44.4

44.5

44.6

44.7

44.8

44.9

44.10

44.11

232

233

44.14

44.15

44.16

44.17

44.18

44.19

44.12

44.21
44.20
44.13
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235

Afb. 45.1-45.59

Intentie

in Été 78. Vooraleer ik inga op de uitnodiging,

•

Afb. 45.46: Ik maak een foto van de

het midden van de ruimte geplaatst en wordt

Het tekenen van een onderweg zijn doorheen

bezoek ik de tentoonstellingsruimte en de

tentoonstellingsruimte die we geheel ontruimd

- net zoals de bestaande muren - geheel wit

een transitie- en tentoonstellingsruimte.

omgeving.

hebben.

geschilderd. De wand maakt een overgang

De tentoonstellingsruimte kent verscheidene

•

Afb. 45.47: Ik maak een doorsnedetekening

tussen enerzijds een ruimte waar ik plannen

Datum

transitieruimtes. De bezoeker staat in de

van de tentoonstellingsruimte waarin ik de

toon en anderzijds een ruimte waarin ik drie

Mei - juni 2015

Zomerstraat, belt aan en betreedt de ruimte

verscheidene transitieruimtes duid aan de hand

verschillende

via een glazen translucide deur. De ruimte

van kaders. De cijfers hebben geen expliciete

through n-dimensions, In an atmospheric depth

geeft uit op een binnenkoer die ingesloten is

functie.

of time en An attempt at defining the idea of

tussen andere woningen. In een hoek van de

Bij het maken van de film doe ik geen beroep

transition). De klank van de films worden ook

binnekoer staat een kleine houten poort. Deze

meer op de doorsnedetekening als projectie:

aan de straat- en de tuinkant uitgezonden.

poort geeft toegang tot het achterhuis van

de tekeningen worden sequentieel op elkaar

Olivier Gevart en zijn gezin. Als bezoeker heb je

getekend.

al dan niet toegang tot een publieke (de straat),

•

een semi-publieke (de tentoonstellingsruimte)

beeld. Ik, de auteur, spreek en vraag mij af

gesproken, Engels ondertiteld

en een private ruimte (het huis van de

vanwaar het begrip ‘tentoonstellingsruimte’

• Zwart-wit inkjet afdruk op Hahnemühle

eigenaars). De plaats en zijn context geven me

komt.

papier, 300 g, (140 x 100 cm)

een boeiende ruimte om te werken rond het

• Afb. 45.52-45.59: Met verschillende kleurstiften

aspect ‘transitie’. Via het beleven van de ruimte

teken ik fragmenten (deels naar waarneming en

doet deze mij ook nadenken over de notie

deels imaginair) van de tentoonstellingsruimte.

‘tentoonstellingsruimte’.

Ik laat de fragmenten elkaar overlappen. Naar het

Voor het beeldend onderzoek en de uitwerking

einde van de film verkijg ik een wirwar van lijnen

bewandel ik dezelfde fases die ik in de

en wordt het moeilijk om de tekenfragmenten

voorgaande films heb gehanteerd. De context

nog van elkaar te onderscheiden.

en het onderwerp zijn echter verschillend en

•

monden uit in een ander beeld.

met de tijden van het filmmedium door middel

Ik licht een aantal bewegingen toe voor het

van eenvoudige montagetechnieken (voor-

maken van de film:

en achteruitspoelen, versneld of vertraagd

• Afb.

afspelen,...).

Werkterrein
• De tentoonstellingsruimte Été 78 en omgeving,

Brussel (BE)
• Het

atelier

Titel
•

An attempt at defining the idea of transition

(film)
•

Plan: An attempt at defining the idea of

transition (drukwerk)
Publiek Toonmoment
•

Mira Sanders: Transitions, Tentoonstelling, Été

78, Brussel (BE) 22.6.-18.07 2015.
•

Kieckens Christian, “Het huis. De Mentor.

Het

archief.”,

tentoonstelling

tijdelijke
Het

interventie

huis. De

in

de

Mentor. Het

archief., Vlaams Architectuur instituut, 09.03.20.03.2016.
Actie
Ik word door de Belgische curator Catherine
Henkinet en Olivier Gevart, de Belgische
coördinator van de tentoonstellingsruimte Été
78, uitgenodigd voor een solotentoonstelling

236

45.1-45.23: Ik wandel de Zomerstraat af en

op.
• Afb.

•

45.24-45.45: Ik loop langs de muren in de

tentoonstellingruimte.

Afb. 45.50-45.51: De film start met een zwart

Afb. 45.59: Op het einde van de film speel ik

films

projecteer

(A

journey

Beeld
• Film, HD, zwart-wit, 00:11:44, Frans

Bronnen, lectuur, waarnemingen...
B Courbet Gustave, Ten-Doesschate Chu en
Petra, Correspondance de Courbet (Parijs:
Flammarion, 1996).
B Oettermann Stephan, The Panorama: History
of a Mass Medium (New York: Zone books, 1997).
B van Wesemael Pieter, Architecture of
instruction and delight. A socio historical
analysis of the world exhibition as a didactic
phenomenon (Rotterdam: 010 Publishers,
2001).

Afb. 45.48-45.49: Voor de tentoonstelling

ontruim ik de gehele exporuimte en laat er
een wand in hout bouwen. De wand wordt in

237

45.1

45.3

45.25

45.27

45.4

45.6

45.28

45.30

45.7

45.9

45.31

45.10

45.12

45.34

45.36

45.13

45.15

45.37

45.39

45.40

45.42

45.43

45.45

45.33

45.18
45.16

45.19

45.21

45.22

45.24

238

239

Afb. 45.46
240

241

45.48

45.49

Afb. 45.47

242

243

45.50

45.51

45.52

45.53

45.54

45.55

45.56

45.57

45.58

45.59

244

245

46.1

46.3

46.4

46.6

46.7

46.9

Afb. 46.1-46.44

Intentie

te werken. In een tweede fase doe ik een poging

Het tekenen van een onderweg zijn doorheen

om aan de hand van tekeningen/collages mijn

vensters.

reistraject, dat ik in de woonplaats maakte,

(versie één)

te ‘framen’ (Afb. 46.33-46.35). Ik maak een
tweede collagetekening op en grotere schaal en

Tijd

registreer filmisch de actie (Afb. 46.36).

December 2015 - januari 2016

In de film (Afb. 46.37-46.44) exploreer ik door
middel van het tekenen, verscheidene manieren
om gezichtspunten en gedachtegangen in beeld

Werkterrein
•

Woonplaats

familie

Huet-Repolt,

(twee

te brengen.

huizen verbonden door een tuin), Visélaan en

De gesproken tekst leidt en misleidt ons kijken.

Relaisstraat, Brussel (BE)

De film is een zoeken naar een nieuw soort

•

perspectief : een vervalst perspectief.

Het atelier

Titel

Beeld

Une perspective faussée

Film, HD, kleur, 00:09:04, Frans gesproken

46.13

46.15

46.16

46.18

46.19

46.21

Bronnen, lectuur, waarnemingen...

Actie
Na het zien van de tentoonstelling Transitions
bij Été 78 (cf. Afb. 45.1-45.59) nodigen de kunstverzamelaars

46.12
46.10

Huet-Repolt

me

uit

om

te

‘interveniëren’ in hun woonplaats.
In een eerste fase verken ik hun woonplaats
en neem ik de tijd om de familie Huet-Repolt
te ontmoeten. Terwijl ik hun woonplaats
verken, neem ik foto’s (Afb. 46.1-46.32) van
spiegels, vensters en raampartijen, reflecties,
wandkaders, raamkozijnen, plinten, koepels,
glasmaterialen,

trapopeningen,

obstructies,

poorten, deuren,...
Ik wil geen fysieke interventie maken. Ik stel de
familie Huet-Repolt voor om een bijdrage te

B Friedberg Anne, The Virtual Window
From Alberti to Microsoft (Cambridge,
Massachussets: MIT Press, 2006).
B Damisch Hubert, L’origine de la perspective
(Parijs: Flammarion, 1987).
B Latour Bruno, “Visualisation and Cognition:
Drawing Things Together”, in Knowledge and
Society Studies in the Sociology of Culture Past
and Present, 6, (Jai Press, 1986), 1–40.
KW di Bondone Giotto, Sint Franciscus
van Assisi, fresco, 1297-1300, SintFranciscusbasiliek, Assisi (IT).
KW Fra Angelico, Annunciazione del corridoio
Nord, tempera op paneel, 1425-1428.

46.24
46.22

leveren zoals bij Été 78 en met het medium film
246

247

46.25

46.27

46.28

46.30

46.31

Afb. 46.33

248

249

Afb. 46.34
250

Afb. 46.35

251

Afb. 46.36

252

46.37

46.38

46.39

46.40

46.41

46.42

46.43

46.44

253

Afb. 47.1 - 47.10

Intentie

tekeningen geven een beeld van deze ruimtes.

Het tekenen van een onderweg zijn doorheen

In tegenstelling tot de vertelling - die lineair is

vensters. (versie twee)

- groeit het aantal tekeningen op een intuïtieve
en organische manier. De hand illustreert het

Tijd

gesprokene, en de vertelling illustreert op haar

Februari - maart 2016

beurt het tekenen.

47.1

47.2

47.3

47.4

47.5

47.6

47.7

47.8

Zoals de ‘tutorials’ op het internet, tracht de film
op een soort verklarende en gidsende wijze de

Werkterrein
(twee

toeschouwer uit te nodigen om via de multipele

huizen verbonden door een tuin), Visélaan en

beeldkaders mee na te denken over het vormen

Relaisstraat, Brussel (BE)

van een beeld.

•

•

Woonplaats

familie

Huet-Repolt,

Het atelier
Beeld

Titel

• Film, HD, kleur, 00:12:31, Frans gesproken,

Fenêtre de vue

Engels ondertiteld

Actie
Met de film Fenêtre de vue hou ik meer rekening
met een aantal fysieke eigenschappen en
situaties die eigen zijn aan de woonplaats.
De film start met de vraag om een beeld te
vormen van een reis. De commentaarstem
nodigt ons uit om te kijken naar een animatie
die, via een doorsnedetekening, een traject van
punt A naar punt B tekent. Dat is het traject
dat we stap voor stap gaan bewandelen. In de

Bronnen, lectuur, waarnemingen...
B Alberti Leon Battista, Schefer Jean-Louis, De
la peinture / De Pictura (1435) (Parijs: Macula ,
Dedale, 1999).
B Arnheim Rudolf, Visual Thinking (Berkeley:
University of California Press, 1969).
W ‘‘Video School Online. How to Animate a
Line in After Effects’’, https://www.youtube.
com/watch?v=K1YOSwFYm0w, geraadpleegd
februari 2015.

beelden die daarop volgen, tekent mijn hand
verschillende ruimtelijke fragmenten die zich
baseren op de fotoregistraties (Afb. 46.1-46.32).
De gesproken tekst geeft een beschrijving

47.9

van de ruimtes die we bewandelen. De
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255

Afb. 47.10
256

47.10

257

Afb. 48.1 - 48.11

Intentie

journey through n-dimensions, An atmospheric

me gaat leiden. Aanvankelijk stel ik een aantal

de lezing van een hoofdstuk van Stevenson’s

Het tekenen van een onderweg zijn in een

depth of time, An attempt at defining the idea

beeldprojecties op, die ik achteraf met elkaar -

boek weer. Voor het illustreren van bepaalde

reizen.

of transition, Une perspective faussée en Fenêtre

in een finale installatie - wil laten dialogeren. De

objecten, instrumenten, locaties, figuren,... doe

de vue. Dit omdat de creatie vooral bestaat uit

eerste stap is een analyse van het boek van Robert

ik beroep op encyclopediën, handleidingen

Tijd

de onderlinge relaties tussen de verscheidene

Louis Stevenson: An Inland Voyage (1878). An

en afbeeldingen die ik op het internet opzoek.

Januari - oktober 2016

beeldelementen (film, schaalmodellen, script,

Inland Voyage haalt een parcours aan, waarbij

De afbeeldingen 47.15-47.16 tonen aan hoe

kaart, publiek en tentoonstellingsruimte). In dit

Stevenson en zijn kompaan, vertrekkend vanuit

ik in een eerste fase in mijn schetsboek kleine

opzicht speelt de scenografie een fundamentele

Antwerpen op de Schelde tot en met het Franse

aantekeningen maak.Vervolgens kies ik een

rol bij het tot stand brengen van een beeld

Pontoise, met een kano de Belgische en Franse

aantal definities uit om in een beeld te vertalen.

(creatie). Ik ga op chronologische wijze in op de

rivieren en kanalen afvaren. Daar komt nog

•

verscheidene beeldelementen Inland Voyages in

eens bij dat zij heel dicht in de buurt van de

Voyage

An Inland Voyage:

Werfstraat komen wanneer zij langs The Royal

minutieus werk. Ik stel me de vraag tijdens het

Argos is gehuisvest in de Werfstraat in Brussel.

Sport Nautique en de toenmalige Brusselse

proces hoe ik dit maken wederom als beeldend

De buurt van de Werfstraat was eind 19de eeuw

haven passeerden. Naast het fysiek ‘reizen’ en

onderzoek kan openbreken? In hoeverre kan

bekend om zijn scheepswerf. Het stadscentrum

afvaren van de rivieren en kanalen, treed je als

ik op een andere manier de limieten in beeld

Titel

kende toen nog een open Zennerivier en

lezer in An Inland Voyage tevens in het mentaal

brengen? Sinds het begin van dit doctoraat heb

Inland Voyages in An Inland Voyage

verscheidene waterlopen. Ik had in oktober-

landschap van de schrijver. Het boek lezen is

ik tot dusver steeds naar mijn eigen bewegingen

november 2010 reeds een onderzoek over deze

het ondernemen van meerdere reizen.

en handelingen gekeken. Ik vraag me af op

buurt in Brussel gedaan als voorbereiding op de

•

Op zijn beurt gaat de lezer persoonlijke

welke manier een andere ‘tekenaar’ dit verhaal

wandeling The Beach and other Curiosities en

verbeeldingen en projecties maken aan de

zou interpreteren en vertalen naar een beeld.

dit in het kader van de tentoonstelling Walking

hand van Stevensons beschrijvingen, maar ook

Ik maak even een einde aan mijn solitaire

the Hinterland (T) in Argos.

naargelang zijn/haar achtergrond, kennis en

route, spreek een aantal makers aan en stel

In het algemeen weten de mensen en de

ervaringen van de wereld. Die verbeeldingen,

hen de vraag of ze met mij willen meereizen in

dieren zich op aarde te oriënteren dankzij

die tijdens het lezen in me opkomen, teken ik

An Inland Voyage. Ik schrijf een soort protocol

de zon, de sterren, de winden en andere

over in een imaginaire kaart. Ik ben geïnspireerd

dat zal dienen voor het handhaven van een

natuurcomponenten.

we

door de Portolaankaarten als middel om mijn

gemeenschappelijk werkterrein, alsook voor

onze locatie kunnen bepalen; zeker dankzij

exploraties in beeld te brengen. Typerend bij

het profileren van de 'compagnons de route'. In

de Global Position System (gps). Ik stel me

de Portolaankaarten is dat ze - stap voor stap

dit protocol ga ik ervan uit dat de compagnons

echter de vraag in hoeverre men weet hoe

- tijdens het reizen op zee werden uitgetekend

tekenaars zijn, in de brede zin van het woord. Ik

men een locatie bereikt? Ik ben nieuwsgierig

en dat hun illustraties nog niet gebonden waren

beoog makers die gevoelig zijn voor het medium

naar de mogelijkheden en de manieren om op

aan het lineair perspectief.

‘tekenen’ en die er - in hun artistiek parcours

bestemming te komen.

•

Werkterrein
•

An

Inland Voyage

(1878),

Robert

Louis

Stevenson (1850-1894)
•

Argos, Centre for Art & Media, gelegen in de

Werfstraat te Brussel (BE);
•

De

werkterreinen

van

de

deelnemende

kunstenaars

Publiek Toonmoment
Inland

voyages

in

An

Inland

Voyage,

tentoonstelling met bijdrages van Mira Sanders,
Jan Kopp, Erwan Mahéo, Cédric Noël, Filip Berte,
en Guðný Rósa Ingimarsdóttir. Argos, Centre for
Art and Media, Brussel, 08.10.-18.12.2016.
Actie
Op welke andere manier kan ik ‘het reizen’
op een creatieve manier benaderen zonder te
vervallen in didactische presentatievormen?
Op welke manier kan ik een toeschouwer actief
laten deelnemen aan een creatief proces? Op
welke manier kan ik de toeschouwers laten bijdragen aan het creatief product? Het werk
Inland Voyages in An inland Voyage onderscheidt
zich op deze vlakken van de andere artefacten A
258

•

•

We

weten

hoe

De omzettingen van het verhaal An Inland
vragen

heel

wat

concentratie

en

eerste

- een eigen karakter aan hebben gegeven

Met dit artefact heb ik een bepaald doel voor

panelen maak ik hoofdzakelijk gebruik van

(a.d.h.v. het gebruiken van verscheidene media,

ogen, maar ik heb geen weet naar welk beeld het

grafietpotlood en aquarelverf. Elk paneel geeft

het handhaven als een exploratie-instrument,

•

Bij

het

uitwerken

van

de

drie

259

het aanzien als een manier van driften, het

mijn atelier uitstal, teken ik de omtreklijnen

ik de tekeningen om ze met mijn camera van

een kunstwerk terug te geven’. De Franse

ervaren als een ervarings- en tijdsmoment,...).

van een soort gigantisch archipel (Afb. 47.17-

dichterbij te kunnen bekijken. Met mijn camera

socioloog Bruno Latour (1947) geeft in zijn

Daarnaast opteer ik voor compagnons die

47.18). Een potloodlijn toont het vasteland en

in de hand en de lens in een hoek van 30 graden

lezing Ce que le numérique fait aux humanités

er niet voor terugdeinzen om een beeldend

de zeezone van de kaart van Inland Voyages in

ten overstaan van de tekening, reis ik over de

een verhelderende invalshoek op wat het

territorium te delen en om dit nieuw imaginair

An Inland Voyage. De makers zijn vrij om hun

verschillende tracés. Bij het filmen werk ik met

numerieke kan doen aan een kunstwerk

landschap als een collectieve ontmoetingsplaats

technieken en vertalingen te gebruiken. De

een macrolens (100 mm). Dankzij deze lens

en een context. Latour opent hiermee een

te verkennen. Vijf makers gaan akkoord om deel

subjectieve kaart krijgt geen duiding van een

kom ik dichter bij de materie, de texturen, de

debat en hij legt in één van zijn voorbeelden

te nemen aan het avontuur van de subjectieve

precieze schaal. Ik vraag de tekenaars alleen

huid van het papier en de bewerkingen die

de case van het schilderwerk Nozze di Casa

kaart: de Ijslandse kunstenares Guðný Rósa

rekening te houden met het formaat van het

het onderging. De beleving en de waarneming

van de Italiaanse schilder Paolo Veronese

Ingimarsdóttir (1969), de Belgische kunstenaar-

papier en de opgegeven grenslijnen.

doorheen de lens, genereert iets heel fysiek, bijna

(1528-1588) dat oorspronkelijk gerealiseerd

architect

Duitse

• De Arches-vellen vertrekken naar verscheidene

sculpturaal. Tijdens het filmen stel ik de lens

en geconcipieerd was voor het monasterium

kunstenaar Jan Kopp (1970), en de Franse

oorden en beleven op hun beurt al een reis; Jan

zowel scherp als onscherp op de tekeningen. De

San Giorgio Maggiore (Venetië, IT) voor. Het

kunstenaars Erwan Mahéo (1968) en Cédric

Kopp woont en werkt in Lyon, Filip Berte woont

manier van filmen, het schokken van de camera

Louvre (Parijs, FR) is in het bezit van dit werk

Noël (1978). Aan twee architectuurstudenten

en werkt in Berlijn, Erwan Mahéo vertrekt tij-

in de hand en het scherp- en onscherp stellen,

en exposeert het in zijn tentoonstellingsruimte

Fred Meeuwens (1994) en Marine Boey (1994)

dens de zomervakantie naar zijn familiehuis

geven de beelden iets onbeduidend. Het filmen

in een nieuw groot en verguld kader. Latour

geef ik de opdracht om twee kano’s te bouwen,

in Belle-Île, Cédric Noël gaat langs het kanaal

wordt een nieuw tekenen in de tekening. Een

wijst op de problematiek in hoeverre het oeuvre

naar het model van de Rob Roy kano (type

van

papieren

nieuw reizen, in een gedane reis. De perceptie

in wezen niet in zijn oorspronkelijke context

waarmee Stevenson en zijn metgezel de afvaart

onderdompelen in het kanaalwater, Guðný

die ik krijg door de camera, de macrolens

getoond wordt. Daarbij komt dat, omwille van

deed in An Inland Voyage). De originele plannen

Rósa heeft haar rugzak klaar om mentaal naar

en de manier van filmen, doet me andere

de flux van toeschouwers die het Louvre per dag

en de auteursrechten hiervan kon ik via Mystic

verre oorden te reizen,... De afbeeldingen

werelden, gebieden, ruimtelijkheden, ritmes,

telt, het werk nooit degelijk en in zijn originele

Seaport, The Museum of America and the Sea

48.4-48.7 tonen een selectie van handelingen,

tijden en sferen in de tekeningen ontdekken.

context gepercipieerd wordt. Jarenlang heeft de

bemachtigen (W).

bewegingen en reflecties van de deelnemende

Het inzoomen op, het verschalen van en het

Italiaanse republiek het Louvre gevraagd om het

Inzake de kaart geef ik aan elke maker de

kunstenaars: Afb. 48.4 -48.5 Filip Berte werkt

omzetten van de beelden op andere dragers,

schilderwerk te restitueren in het monasterium.

opdracht om zijn/haar teken- en maakprocessen

met Oost-Indische inkt en grafietpotlood aan

de beelden in een andere context plaatsen, de

De Britse kunstenaar Adam Lowe (1956) en

te registreren (a.d.h.v. aantekeningen, foto’s,

zijn paneeltekeningen, een detailopname van

verhoudingen die veranderen, zorgen ervoor

zijn labo Factum Arte (Madrid, ES) gaf zich de

films, proefmaquettes, e.a.). Dit doe ik vanuit

Berte’s schetsboek en aantekeningen, Afb. 48.6

dat je nieuwe betekenissen waarneemt.

opdracht om terug een materialiteit aan het

de

opnamemateriaal

Een schrijven van Erwan Mahéo op 8 augustus

Hiermee stel ik niet dat het alleen dankzij

kunstwerk terug te geven. Lowe maakte een

achteraf samen te bespreken of aan te halen

2016 als reactie op mijn vraag hoe hij voor

technische snufjes dat ik een andere perceptie

scan op schaal 1:1 van het werk in het Louvre. De

bij mogelijke publieke uiteenzettingen (lezing,

zijn tekeningen te werk is gegaan, Afb. 48.7

krijg op de wereld. Wel stel ik me de vraag ‘in

scan, een post-productie op de beelden en een

publieke

Cédric Noël die zijn Arches-vellen in het kanaal

welke tijd ik leef’, ‘hoe ik omga met bepaalde

digitale zeefdruk op papier hebben het mogelijk

Voyages in An Inland Voyage. Elk van hen krijgt

Brussel-Charleroi laat onderdompelen.

nieuwe

deze

gemaakt om visueel met het authentiek beeld

twee opeenvolgende hoofdstukken van An

•

de

technologieën me een andere kijk geven op

te concurreren. Latour evoceert de nuances

Inland Voyage en twee vellen Arches papier (46

paneeltekeningen gebeurd zijn (ik gaf iedereen

de wereld’ en ‘in hoeverre het numerieke de

die liggen in het gegeven van het scannen en

x 61 cm). Op de papieren die ik horizontaal in

ongeveer anderhalve maand de tijd), verzamel

mogelijkheid biedt om een authenticiteit aan

zijn nieuwe technologische evoluties, de post-

•
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Filip

doelstelling

Berte

om

(1976),

het

ontmoetingen,...)

de

omtrent

Inland

Charleroi

Zodra

alle

wandelen

en

de

toevoegingen

aan

technologieën’,

‘in

hoeverre
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productie en al het retouchewerk dat het met

van de titels van de hoofdstukken van An Inland

componenten die men op het plan niet kan

meesters in de stuurmanskunst (Maastricht:

zich meebrengt, het zoeken naar de juiste

Voyage, schrijf ik nieuwe zinsconstructies en

zien, is het publiek. Het publiek vormt een

Natuur en Techniek, 1991).

printconcepten en dragers, met andere woorden:

handpalmverhalen uit. De teksten zijn in het

cruciaal onderdeel van het proefstuk, mits het

B Latour Bruno, “Visualisation and Cognition:

de facsimile kristalliseert en materialiseert een

Engels geschreven. Ik wil de oorspronkelijke taal

publiek op zijn beurt een reizen in een reizen

Drawing Things Together”, in Knowledge and

nieuw werk. Op de koop toe werd het werk

en sfeer aanhouden voor de nieuwe verhalen.

al dan niet gaat concretiseren. Zonder publiek

Society Studies in the Sociology of Culture Past

van Lowe aan het monasterium San Giorgio

De nieuwe handpalmverhalen hebben iets

vindt het proefstuk geen bestaan.

and Present, 6, (Jai Press, 1986), 1–40.

Maggiore gegeven en vond het kunstwerk op

Becketiaans: ze vloeien over van humor en

die manier, bij wijze van spreken, zijn vroegere

absurde feiten. Voor hun vertolking vraag ik

Beeld

context terug. Met dit voorbeeld wil ik het debat

de Britse kunstenares en dj Roberta Miss, een

•

Film, HD, kleur, 00:12:31, Engels gesproken

a risky territory: space in the age of digital

niet starten over het ethisch gegeven van de

native Engels sprekende persoon. De stem van

•

Film(generiek), zwart-wit, 00:04:12, Engelse

navigation”, in Environment and Planning D:

procedure en de handeling van de facsimile. Ik

Miss draagt de kleuren en de sferen van de

tekst

wil eerder aantonen dat bepaalde hedendaagse

Engelse teksten over in een nieuwe dimensie.

•

audiovisuele instrumenten en toepassingen

• Ik monteer de rushes en de vertolking van

kano, schaal 1:4, (54 x 17 x 94 cm)

inherent aanwezig zijn in mijn leefomgeving en

Miss samen. Ditmaal met de inhoud van de

•

zij onlosmakelijk zijn (weliswaar niet de enige

tekst en het rime, componeer ik een nieuwe

g, (140 x 100 cm)

component) van het feit van hoe ik met beelden

filmsequens. Ik beslis om ook een tweede

•

omga en ze verken.

kleinere filmkader in de film te brengen. De

mixed media, (46 x 61 cm)

detailopnames overlappen elkaar en samen

•

paneeltekeningen heb genomen, verzamel ik

met de tekst, tekenen zij nieuwe tracés uit.

fotograaf Dirk Pauwels heeft genomen van de

mysticseaport.org/ships-plans/rob-roy-canoe.

de rushes in mijn bestuursprogramma ‘Adobe

•

tentoonstelling op Argos.

html, . geraadpleegd april 2016.

Premiere’. Ik bekijk en anlyseer de rushes in

om de verscheidene beeldende componenten

een willekeurige sequens. Het vormt een eerste

naast mekaar te exposeren en na te gaan

Bronnen, lectuur, waarnemingen...

aux humanités. Bruno Latour, 2015”, https://

aftoetsing om na te gaan of mijn filmen, mijn

wat zij tot elkaar (beeldend) betekenen. De

B Ganeri Anita, Van sextant tot sonar: het ver-

www.youtube.com/watch?v=f3lsSJp8dbI,

bewegingen, mijn details niet te snel gaan en/of

ruimte van Argos vormt hier een belangrijk

haal van kaarten en navigatie. Reis door de tijd

geraadpleegd april 2016.

ik bepaalde detailopnames moet herbeginnen.

onderdeel van. De fase van de scenografie uit

(Amsterdam: De Lantaarn, 1998).

W Nicolai Roel, “De oorsprong van

Deze fase geeft me de zin om terug te grijpen

te tekenen, komt nu in aanmerking. Naast

B Lavery Brian, Varen: 5000 jaar maritiem

Portolaankaarten, 2014”, https://vimeo.

naar de teksten van An Inland Voyage. De

de juxtapositie van de beeldelementen wil ik

avontuur (Tielt: Lannoo, 2005).

com/113014479, geraadpleegd januari 2016.

filmbeelden zijn mooi. Maar behalve dat ze

ook de notie van het navigeren, het zeilen, het

B Sloterdijk Peter, Het kristalpaleis. Een filosofie

detailopnames weergeven, vertellen ze me niets

varen, het zweven aanhouden. Ik ontwerp,

van de globalisering (Amsterdam: Boom, 2006).

meer of zie ik er geen andere betekenis in. In

in samenspraak met het team van Argos, de

B Stevenson Robert Louis, An Inland Voyage

plaats van dat ik zelf een verhaal zou schrijven

dragers en de plaatsen voor de beeldelementen

(Londen: C. Kegan Paul & Co., 1878), http://

voor de beelden, extraheer ik per hoofdstuk

in de tentoonstellingsruimte. Het plan van

archive.org/details/inlandvoyage001878stev,

van An Inland Voyage een aantal woorden en

de zaalteksten van de tentoonstelling duiden

geraadpleegd januari 2016.

zinnen. Met deze extracties en het aanhouden

de

B Waterman Talbot H., Navigatie in de natuur:

•
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Eens ik verschillende detailopnames van de

Voor de presentatie bij Argos heb ik tot doel

verscheidene

componenten

aan.

De

B Camacho-Hübner Eduardo, Valérie

2 maquettes naar het plan van de Rob Roye
3 posters met tekst, Hahnemühle papier, 300
22 tekeningen gemaroufleerd op Dibond,
Afb. 48.8-48.11 tonen foto's die de Belgische

November en Latour Bruno Latour, “Entering

Society and Space (Pion Ltd., 2010), 581–599.
KW Hill Gary, Site/Recite (a prologue), video,
Engels gesproken, 00:04:05, 1989.
L Sanders Mira, The Beach and some other
curiosities, gegidste wandeling, Argos Centre
for Art and Media, Brussel, 7 november 2010.
W “Rob Roy-Type Decked Canoe | Mystic
Seaport Ships Plans”, https://store.

W Latour Bruno, “Ce que le numérique fait
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3. Reflecties: hoe een tekenen en een denken vertalen in één autonoom

van de cartografie en de kunsten, verwijs ik ook naar de tekst Mesures d’une

beeld?

fiction picturale: la carte de géographie² van Marie-Ange Brayer die ik reeds
vermeldde in dit doctoraat en die ook een stimulans is geweest doorheen

‘‘Mesures d’une Fiction

Met A journey through n-dimensions (cf. Afb. 42.1-42.7) sloeg ik een nieuwe

al mijn onderzoeksfases. De tekst van Brayer geeft een heldere kijk op de

Géographie.’’, in Exposé 2,

weg in het onderzoek. In dit hoofdstuk belicht ik dit werk als een voorbeeld,

evolutie van ‘het in kaart brengen’ en toont twee belangrijke kenteringen in

Éditions HYX, 1995).

en ook als trigger, van deze nieuwe richting. Uitgezonderd in Inland Voyages

de westerse geschiedenis van de cartografie: de splitsing van de Kunsten en

in An Inland Voyage dat meer als een installatiewerk bestaat, pas ik analoge

de Wetenschappen in de 17de eeuw; de belangstelling van de kunstenaars

principes toe in het maken van de werken als in fase 2:

in de jaren ‘60 voor de geografische kaart, als medium om een beeld te

•
•
•
•

het filmen en observeren van mijn tekenen;

maken op de schaal van het lichaam (een lichaam dat zich verhoudt met

op basis van een onderweg zijn: een tekening en een vertelling maken;

de wereld die het omgeeft).

and projects (Indianapolis:
Bobbs-Merrill, 1972), 15.
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Picturale: La Carte de

Pertes d’inscription (Orléans:

me verwonderen over een begrip, een context of een situatie;
een beeld maken waarin ik nieuwe inhoudelijke en figuurlijke relaties

‘Le land art ou l’art conceptuel quittant l’espace de l’atelier pour oeuvrer dans

leg tussen mensen, situaties en limieten;

la nature ou dans la ville, verront dans la carte un instrument d’extension de

Dankzij mijn camera registreerde ik mijn onderweg zijn. Door A journey

la spatialité de l’oeuvre dans l’espace réel tandis que le corps en déplacement

through n-dimensions stelde ik echter vast dat de essentie niet in het

prend désormais lui-même la mesure de l’espace.’3

‘vastleggen van limieten’ ligt, maar dat ‘het nasporen van limieten’ als een

1. Goodman Nelson, Problems

2. Brayer Marie-Ange,

drijfveer fungeerden om ‘een beeld en een denken’ te tekenen. De film

Vanaf de jaren ‘60, die gekenmerkt werden door een naoorlogs

doet een poging om een beeld aan te tonen dat op een dynamische en

kunstenklimaat, eigenden de Amerikaanse kunstenaars (Robert Smithson

persoonlijke wijze een beleving in kaart brengt. Het was één manier om

(1938-1973), Sol LeWitt (1928-2007), Michael Heizer (1944), Douglas

een beeld te maken van hoe ik de wereld benader; een manier die verwant

Huebler (1924-1917)) en ook Europese en Aziatische kunstenaars (Hamish

is met het denken van Amerikaans filosoof Nelson Goodman (1906-1998)

Fulton (1946), Richard Long (1945), Marcel Broodthaers (1924-1976) en On

en zijn schrijven over ‘mapping’.

Kawara (1933-2014)) zich het medium van de kaart toe. Ze zagen in de kaart

3. Ibid., 3.

een weg om buiten de ‘lijnen’ van de klassieke kunstvormen (tekenkunst,
‘The function of a constructional system (as mapping) is not to recreate

schilderkunst, filmkunst,...)4 te treden.

experience but to map it’ .

Het onderzoeken van de relatie ‘cartografie - kunsten’, is geen nieuw

ook het oeuvre van Marcel

fenomeen. Zo zijn er, op het gebied van de hedendaagse kunsten, een

context mooie voorlopers en

1

Goodman beweert dat ‘mapping’ (het in kaart brengen) tot doel heeft om,

reeks tentoonstellingen geweest die de (subjectieve) cartografie in een

datgene wat we reeds kennen te organiseren en operationeel te maken. De

nieuw daglicht plaatsten. Ik denk, bijvoorbeeld, aan: Mapping, Storr

‘mapping’ geeft ons - wat de drager ook moge zijn (papier, woord, geluid,

Robert (dir.), Museum of Modern Art, New York, 1994; Orbis Terrarum.

foto, film, installatie,...) - een perspectief om met de dingen om te gaan.

Ways of Worldmaking. Cartography and Contemporary Art. Küng Moritz

Meerdere malen werd de ‘mapping’ aan mijn acties in het onderzoek

en Brayer Marie-Ange (dir.), Museum Plantijn-Moretus, Antwerpen,

gerelateerd. Ik merkte echter - in het nagaan van Goodman’s woorden -

2000; GNS - Global Navigation System, Bourriaud Nicolas (dir.), Palais de

dat ‘mapping’ niet geheel klopt in het jargon van mijn onderzoek. Wat wel

Tokyo, Parijs, 2003; Le dessus des cartes Art contemporain et cartographie,

klopt is dat ik de ‘kaart’ gebruik om beelden te maken. Doch: de beelden

Lemonnier Arlette en Brayer Marie-Ange (dir.), ISELP, Brussel, 2004. Deze

blijven als subjectieve kaarten bestaan en zijn dus - in de praktijk - niet

tentoonstellingen onderzochten, in een kunsthistorische context, op welke

operationeel.

manier de (subjectieve) cartografie zich verweefde met het landschap van

Om mijn onderzoek te situeren en te contextualiseren in het bredere veld

de hedendaagse kunsten en zo ook hoe de kunsten nieuwe dimensies in de

4. De DADA-beweging, maar
Duchamp waren in deze
inspiratiebronnen.
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cartografie prospecteerden.

Het kader is, op verschillende niveaus, bepalend in het maak- en ontstaansproces van een beeld. Ten eerste heeft men een welbepaalde intentie

5. Bourriaud Nicolas, GNS

‘La géographie aujourd’hui n’a donc plus rien à voir avec celle d’hier : les modes

om iets in kaart te brengen. Hij/zij gebruikt het kader om objecten, situaties

de ‘graphie’ ont changé, tout autant que la ‘gê’ (la Terre). Science qui a pour

en ruimtes te isoleren en zichtbaar te maken. Ik koos, bij het maken

but ‘la description de la Terre, des formes de son sol et des différents aspects de

van A journey through n-dimensions, voor een typisch stadstafereel van

la vie à la surface du globe’, la géographie des artistes contemporains explore

Maastricht (NL). De foto toont een momentopname van de Grote Gracht

désormais les modes d’habitation, les multiples réseaux parmi lesquels nous

in het stadscentrum (winkelstraat, architectuur, toerisme, dagelijkse

vivons, les circuits par lesquels nous nous déplaçons, et surtout les formations

voorbijgangers,...). De culturele achtergrond, de kennis, de leeftijd en de

économiques, sociales, et politiques qui délimitent les territoires humains.’⁵

intenties van de kunstenares spelen een rol bij het isoleren van een context.

Global navigation system

Ten tweede geeft het kader betekenis en/of informatie (de papierrand, het

(Parijs: Palais de Tokyo, 2003),
9.

6. Tiberghien Gilles A.,
Finis Terrae Imaginaires et
imaginations cartographiques
(Parijs: Bayard, 2007).

In dit onderzoek is het niet zozeer de kaart, maar eerder de act van het

lijstwerk, de ruimtelijke context van een tentoonstellingsgebouw, het gebied

tekenen die - aan de hand van beeldmontages - een mogelijkheid biedt

of het land waar het gebeuren plaatsneemt, de tijdruimte, etc.). Het kader

om onderlinge relaties en betekenissen te laten ontstaan tussen dingen.

isoleert het beeld van een context en richt onze aandacht op dat specifiek

De beelden die er uit voortkomen (imaginair, subjectief, topografisch

beeld. Tijdens het creatieproces teken ik fragmenten van het stadstafereel

of geografisch van aard), zullen nooit de exacte, fysieke werkelijkheid

na in mijn A4 schetsboek. Het zijn fragmenten die bij mij, wanneer ik ze

weergeven.

met elkaar in relatie zet, een verborgen dimensie oproepen: een koppel dat

Wat mij intrigeert, is dat ik in de act van het tekenen en het maken van het

arm in arm loopt in een winkelstraat, een winkelvitrine, voorbijgangers, een

beeld, de limieten van het ‘in beeld vormen’ aftast. De act van het tekenen

deel van een oude architectuur, een fragment van een deuropening... Met

stoelt op een aantal conventies en mechanismen van het ‘in kaart brengen

mijn camera - die 90 graden boven mijn tekentafel gericht staat - registreer

van’ om de leesbaarheid van een beeld te waarborgen. Als beeldend

ik mijn ‘tekenen’. De camera geeft een nieuw kader aan mijn ‘tekenen’: ze

kunstenaar kan je op basis van deze conventies en mechanismen, de ‘kaart’

isoleert, registreert een beeldsequentie op een digitale drager en maakt het

als instrument interpreteren en toepassen in je eigen beelden.

mogelijk om een nieuwe ruimte - weliswaar virtueel - te creëren.

Ik zie de act van het tekenen niet als een methode, maar eerder als een

Verder is het academisch kader bepalend: een kader waarin een beeldende

artistieke geste die een aantal elementen van ‘het in kaart brengen’ in

kunstenares zich afvraagt hoe zij haar exploraties op een artistieke en

8. De tentoonstelling Question

overweging neemt om een kunstwerk te maken. In de volgende paragrafen

discursieve manier een bestaan in een doctoraat in de kunsten kan geven.

Art Center, Minneapolis (US),

neem ik A journey through n-dimensions als voorbeeld onder de loep en ga

Tenslotte is ook het kader - het gebouw en de condities ervan - van de

gaat op dit gegeven in. ‘The

ik na welke conventies ik van de kaart gebruik en hoe ik een tekening maak

presentatieruimte en/of het toonmoment, bepalend voor het tonen van

Walker Art Center presents

van het onderweg zijn langs limieten. Ik baseer me op de conventies die

het beeld8. Elke presentatie (een lezing, een conferentie, een boek, een

examining how interior spaces

door de Franse filosoof Gilles A. Tiberghien (1953) in zijn boek Finis Terrae6

tentoonstelling, een festival,...) wordt in overweging genomen al naargelang

to understandings of cultural

worden aangegeven.

de doelgroep, de taal, de ligging, de omvang van het gebeuren, etc.

the Wall itself in de Walker
20.11.2016-21.05.2017,

Question the Wall Itself,
and décor are fundamental
belonging and identity.’
Question the Wall Itself, Walker
Art Center’, http://www.e-flux.

•

Het kader en de intentie van het in kaart brengen

•

De maateenheden, de schaal en de legenda oriënteren/desoriënteren

com/announcements/59590/
question-the-wall-itself/,
geraadpleegd 24 oktober

7. Ibid. 83.
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2016.

‘Le cadre a pour fonction d’isoler l’image du monde qui nous est proposée

‘À la différence du cartographe cependant, l’artiste ne s’intéresse pas à la

comme pour concentrer et fixer notre attention sur elle. Le cadre dessine

mesure comme telle mais il s’emploie au contraire à la brouiller. Ici, ce n’est

9. Tiberghien Gilles A.,

l’espace du visible ou ‘opère’ le cartographe.’7

pas la mesure, c’est la marque qui fait territoire.’9

imaginations cartographiques

Finis Terrae. Imaginaires et
(Parijs: Bayard, 2007), 105.
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Bij de beelden in fase twee en - specifieker - in fase drie, werk ik niet
met de klassieke maateenheden en legenda die we gewoonlijk op onze
10. Brayer Marie-Ange,
‘‘Mesures d’une Fiction
Picturale: La Carte de
Géographie.’’, in Exposé 2,

Pertes d’inscription (Orléans:
Éditions HYX, 1995).

geografische kaarten terugvinden. Ik gebruik maateenheden die verwant

•

Dynamische lijnen articuleren

zijn aan een ‘picturale fictie’ . Deze maateenheden zijn gebaseerd op de
10

conventionele codes en tekens die eigen zijn aan de cartografie. In mijn

‘L’imaginaire dont témoigne cette carte ne nous éloigne pas du réel mais nous

12. Tiberghien Gilles A., Finis

beelden krijgen deze maateenheden soms nieuwe regels. Bijvoorbeeld in

fait pénétrer dans la vision d’un artiste, dans sa façon de voir et de ressentir,

tions cartographiques (Parijs:

A journey through n-dimensions: de tekst - vertolkt door een stem - duidt

dans le mouvement dynamique de ses affects dont il nous restitue l’image

plaatsen, maateenheden en situaties aan die niet altijd weergegeven

comme la frange d’un rêve.’12

Terrae. Imaginaires et imaginaBayard, 2007), 107.

worden in het tekenen. De vertelling nodigt de toeschouwer uit om

11. ‘In the genesis of picturemaking: the recognition that
shapes drawn on paper or
made of clay can stand for other
objects in the world, to which
they are related as the signifier
to the signified.’
Arnheim Rudolf, Art and Visual
Perception A Psychology of
the Creative Eye (Berkeley, Los
Angeles, Londen, University
of California Press, 1974),
175–76.
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doorheen een landschap te reizen (op verschillende schalen). Zelfs al

Ik kies voor de beelden in fase 3 (op de filminstallatie Inland Voyages in An

zijn we nooit in Maastricht geweest, de vertelling zorgt ervoor dat we

Inland Voyage na) resoluut voor het vertolken van de tekst die ik geschreven

het gevoel krijgen dat we de Grote Gracht al eens van dichtbij hebben

heb. Ik schrijf, na het registreren van het tekenen, de tekst uit. Het script

kunnen bekijken. Het navigeren in deze getekende ruimte is voor ons -

(een reeks aantekeningen die ik maak in mijn schetsboek) helpt mij om een

als toeschouwer - verwonderlijk. De stem spreekt over een man en een

verhaallijn uit te bouwen. Eens de filmopname verwezenlijkt is, navigeer ik,

vrouw (meneer en mevrouw Van Haren), maar men ziet alleen de benen

dankzij mijn filmprogramma, doorheen mijn geregistreerde bewegingen

van deze twee personages. De stem geeft weer dat er een auto voorbijrijdt,

en lijnen. Eens de tekst klaar is, zonder ik mij in een stille ruimte af en

maar de tekening toont enkel omtreklijnen die als geheel één of ander

vertolk de tekst die ik opneem met een geluidsrecorder. Voor de eerste

kinderwagen voorstellen. Enerzijds aanvaarden we het gidsen van de stem

films vertolk ik de tekst in het Engels. In de latere versies opteer ik voor

(waarbij ‘recognitie’11 (herkenning) optreedt) en anderzijds schipperen we

een Franstalige vertolking met een Engelstalige ondertiteling. Van thuis uit

tussen een werkelijkheid en een fantasmagorisch gegeven. De stem - en

spraken wij altijd Frans en het komt natuurlijker over om mij in deze taal

de tekst - ‘oriënteren en desoriënteren’. De stem brengt de verscheidene

uit te drukken.

beeldelementen (het filmbeeld, het tekenen, het ‘buiten beeld’, de (reële-

Het schrijven van de teksten omvat een zeer intens en geconcentreerd

of film-) tijd,... in relatie met elkaar. De stem geeft betekenis. Hetzelfde

‘tekenen’ van de elementen die ik geobserveerd heb. Vooreerst doe ik een

geldt voor het tekenen en denken in het filmisch kader en hoe dit kader - al

beroep op woordenboeken om een bepaald begrip - en de definitie daarvan

naargelang het verhaal vordert - wordt verruimd buiten het filmkader.

- op te zoeken. Vervolgens volgt een rigoureus nagaan van de opgedane

Bij de start van de film beschrijft de stem een aantal feiten om vervolgens

lectuur (waarnemingen tijdens het reizen, boeken, tentoonstellingen,

tot een ‘ik’ te komen. Naar het einde van de film wendt dat ‘ik’ zich tot

artikels, oeuvres van andere kunstenaars,... ) die ik tijdens het onderzoek

ons. Wij, als toeschouwers, worden mee ‘betekenaar’: de ruimte waar de

doornam en die in relatie staan met het begrip dat ik wil doorlichten.

toeschouwer staat, wordt denkbeeldig verbonden met de ruimte van de

Woorden roepen beelden op en de vertelling heeft de kracht om een geheel

film.

imaginair landschap te evoceren. Ik vermeldde reeds het werk Silent China

Met de filminstallatie Inland Voyages in An Inland Voyage (cf. Afb. 48.1-

(2007) (cf. Afb. 0.4 - 0.5) waarin ik, enkel aan de hand van een geschreven

48.11) gaat het onderzoek nog een stap verder dan bij A journey through

vertelling en klank, impressies van een ervaring in het verre Oosten

n-dimensions: de ruimte waarin de filminstallatie wordt getoond, geeft

uitbeeldde. De stem - en haar intonaties - geeft kleur- en klanktoetsen aan

ook betekenis aan het werk. De exporuimte wordt, samen met de andere

mijn ‘tekenen’. Hoewel ik tijdens de filmmontage in de geluidsopnames

tentoongestelde beeldelementen, onderdeel van het kunstwerk. De

knip, blijven de aarzelingen, ademhalingen en stemintonaties in de finale

toeschouwer is op dat moment ook ‘betekenaar’, tenminste als hij/zij zich

filmmontage aanwezig. De stem geeft, net zoals de hand, de aanwezigheid

engageert om de linken te leggen tussen de verscheidene beeldelementen.

van een persoon aan die beweegt en bewogen is. Het aangehouden ritme
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(spreken, stiltes, vertragingen en versnellingen,...) tekent mee aan het

hadden om, aan de hand van tekeningen in het zand, de natuurlijke

articuleren van dynamische lijnen en gelaagdheden in de vertelling.

omgeving en hun dynamische eigenheden (getijden, winden, stromen,...)
weer te geven. Afgezien van het feit dat zij - net zoals in het Westen - geen

•

N-grafie

ontwikkelde zeekaarten hadden, navigeerden ze moeiteloos op hun zeëen.
Voor La Pérouse rees de vraag: ‘Hoe kon hij hun kennis van de zeegebieden

Een beeld vormen van (volatiele en mobiele, vloeibare en onzichtbare)

in kaart brengen?’ Hij moest een soort n-grafie ontwerpen zodanig dat een

limieten en mijn onderweg zijn langs deze limieten, zijn cruciale

andere zeevaarder die de Stille Oceaan verkent, zowel op het gebied van

onderwerpen bij dit doctoraat in de kunsten.

de ligging als van de dynamische eigenheden, zich kan oriënteren. Latour

15. Ibid., 7.

stelt op zijn beurt de vraag: ‘Hoe kan je dynamische lijnen aanhouden in ‘an
‘The essential characteristics of inscriptions cannot be defined in terms

immutable mobile’15; een beeld dat de gehele ervaring in kaart brengt?’

of visualization, print, and writing. New inscriptions, and new ways of

Bij de werken die ik in fase 3 heb ontwikkeld, exploreer en bied ik

perceiving them, are the result of something deeper. If you wish to go out of

verscheidene beeldende mogelijkheden die op Latours vraag een antwoord

their ways, the main problem to solve is that of mobilization. You have to

zouden kunnen geven. De act van het tekenen - in dit geval door middel

come back with the ‘things’ if your moves are not to be wasted. Buth the ‘things’

van het tekenen, het vertellen en het filmen - laat me toe om mijn onderweg

have to be able to withstand the return trip without withering away. Further

zijn langs limieten in een beeld te vatten.

requirements: the ‘things’ you gathered and displaced have to be presentable
13. Latour Bruno,
‘‘Visualisation and Cognition:
Drawing Things Together’’,
in Knowledge and Society

all at once to those you want to convince and who did not go there. In sum
you have to invent objects which have the properties of being mobile but also
immutable, presentable, readable and combinable with one another.’ 13

Studies in the Sociology of
Culture Past and Present, 6,
(JAI Press, 1986), 6-7.

‘...Fiction -even the wildest or the most sacred- and things of nature -even
the lowliest- have a meeting ground, a common place, because they all
benefit from the same ‘optical consistency’. Not only can you displace cities,
landscapes, or natives and go back and forth to and from them along
avenues through space, but you can also reach saints, gods, heavens, palaces
or dreams with the same two-way avenues and look at them through the

14. Ibid., 8.

same ‘windowpane’ on the same two-dimensional surface.’ 14
In het eerste deel van de tekst Visualisation and cognition: drawing things
together kaart Frans socioloog Bruno Latour (1947) de problematiek aan
van ‘het aanhouden van een beweging in een beeld’. Hij illustreert deze
problematiek aan de hand van een reis in de Stille Oceaan die Frans
zeevaarder Jean-François de Galaup (graaf La Pérouse, 1741-1788) maakte.
La Pérouse kreeg de opdracht van de Franse koning Lodewijk de XVIde
(1754-1793) om een nauwkeurigere kaart van die zeegebieden terug naar
Europa te brengen. Eenmaal aangekomen in het eiland Sachalin (RU),
stelde La Pérouse vast dat de bewoners van het eiland de vaardigheid
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CONCLUSIES

De weg nemen die de vragen niet expliciet beantwoordt, is wat mij
interesseert in de act van het tekenen. Door de doos (uit het voorbeeld),

1. Saint-Exupéry Antoine de,
Le petit prince (Parijs : Éditions
Estienne, 1948).

2. Goodman Nelson, Ways of

Worldmaking (Indianapolis:
Hackett publishing company,
1978).
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Aan elk verhaal komt een einde. Of, beter: elk verhaal bestaat uit

wek ik de illusie een greep te krijgen op de limiet. De tekening triggert,

verschillende hoofdstukken en elk hoofdstuk kent een begin en een einde.

in combinatie met het woord, de verbeelding. De toeschouwer krijgt

Dit doctoraat is maar één van de hoofdstukken uit Le journal d’un usager

het idee dat de limiet opgeborgen zit in de doos. In dit geval geef ik de

de l’espace.

mogelijkheid aan de toeschouwer zijn/haar eigen beeld te maken van de

Dit onderzoek begon bij de zoektocht naar een antwoord op heel wat

limiet. Als mens kunnen wij met beelden en woorden concepten genereren

vragen :

en communiceren. Daarin ligt, in mijn optiek, de kracht van het beeld: in

•
•
•
•

Wat versta ik onder het concept ‘limiet’?;

datgene dat niet expliciet zichtbaar is, maar wel tot leven komt door een

Hoe zoek ik limieten op? ;

lijn, een vorm, een ruimte, een verhaal... en combinaties ervan.

Op welke manier kan ik limieten zichtbaar maken?;

Ik zocht naar een manier om die limieten in een plaats en in een beeld op te

Hoe kan ik het proces van het ‘zichtbaar maken’ van een limiet, naar een

zoeken. In de eerste en tweede fase van het doctoraat, heb ik tal van beelden

beeld vertalen?.

verbonden met het concept ‘limiet’, zonder dat ik daarbij vooruitzichten

‘Het onderweg zijn’ dient als motor in al mijn artistieke projecten. Het

had met betrekking tot het eindresultaat. Dat is overigens nooit mijn

impliceert de act van het tekenen. Geeft het onderweg zijn mij inzicht in het

bedoeling geweest: het gaat in dit onderzoek noch om het ‘fixeren’ van

concept ‘limiet’? Achteraf bekeken, moet ik toegeven dat ik met deze reeks

limieten, noch om het bereiken van één specifiek eindresultaat. Dit besef

vragen een tiental doctoraten in de Kunsten kan uitwerken. Het antwoord

- van het eerder bieden van beeldende mogelijkheden die een begrip, een

op één van deze vragen (‘Was het mogelijk om een beeld te vormen van een

context of een situatie helpen bevragen - is tijdens het onderzoeksproces

limiet?’) blijft nog wat nazinderen.

alleen maar gegroeid.

Als antwoord op deze vraag kan ik na mijn onderzoek stellen: ‘Ja, het

De werkterreinen, het bewandelen en het beleven ervan, waren

is mogelijk’. Dat bewees ik in de verscheidene onderzoeksfases van dit

fundamenteel voor de ontwikkeling van de beelden. Verder leerde ik

doctoraat. Echter, het ‘nazinderen’ vloeit voort uit de inhoud van deze

vertrouwen te krijgen in mijn ‘onderweg zijn’. Een vraag, een idee of een

vraag : heb ik de juiste vraag gesteld ? Was ‘Hoe kan men zich een beeld

intentie krijgt consistentie al naargelang de condities die je in een plaats

vormen van een limiet?’ geen betere vraag?

tegenkomt en de ontmoetingen die je onderweg hebt. Een open kader voor

Het doet me denken aan de anekdote met de Kleine Prins1: die zijn vriend

jezelf toelaten - waar alles en niets zou kunnen gebeuren - kan verwarring

De Piloot verzoekt om voor hem een schaap te tekenen. De Piloot probeert

teweegbrengen en je laten ‘dwalen’. Dit open kader brengt je echter ook tot

het dier meerdere malen te tekenen, maar het is nooit goed voor de Kleine

de limieten van je kunnen en denken. Ook het feit dat ik dit onderzoek niet

Prins. Tot De Piloot een doos met gaatjes erin tekent, en zegt dat het schaap

enkel voor mezelf deed, spoorde me aan om beelden te maken die ik met

erin opgeborgen zit en door de gaatjes ademt. De Piloot vertelt hem ook dat

derden zou kunnen delen. De publieke toonmomenten en uitwisselingen

hij goed zorg moet dragen voor het schaap. De Kleine Prins is verheugd met

hebben mij steeds uitgedaagd om na te denken over de manier waarop ik

deze tekening.

dit ‘onderzoeken van de limieten’ kon overdragen in een beeld. Hoe je een

Ik zou ook een doos kunnen tekenen, vertellen dat de limiet erin opgeborgen

tekenen en een denken - in een autonoom beeld – kan overbrengen naar de

zit en hiermee een antwoord geven op ‘hoe het mogelijk is om een limiet

buitenwereld, kwam ter sprake in de derde fase.

te tekenen’. Deze anekdote illustreert voor een deel de beschouwingen van
Goodman in Ways of Worldmaking²: er zijn verscheidene manieren om een

Tenslotte heeft dit onderzoek me geholpen om Le journal d’un usager de

beeld te maken van de wereld en alle manieren zijn interessant voor het

l’espace en de ‘act van het tekenen’ in een ruimere context te definiëren.

genereren van een beeld van de wereld.

Het hielp me te bepalen welke acties zo belangrijk zijn bij het onderzoeken
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van limieten, namelijk: het onderweg zijn tussen plaatsen en de beleving
daarvan, het voelen en observeren van limieten op een plaats, het vertalen
van limieten naar een beeld, het verdwalen, het falen, het overwinnen en
het tentoonstellen.
Naar de toekomst toe denk ik aan het artistiek referentiekader (cf. fase 1)
dat de mogelijkheid biedt om de voorbeelden verder uit te diepen. Bijvoorbeeld : aan de hand van een thematentoonstelling rond ‘het in beeld
brengen van limieten’. In tweede instantie, en dit kan gekoppeld zijn aan
het voorgaande, denk ik aan een artistiek onderzoek dat de focus legt
op de ontwikkelingen van mediatechnologieën en hun impact op het
onderzoeken van beelden en limieten.
Verder zal ik altijd een gezonde interesse behouden voor projecten waar
een ‘onderweg zijn’ en de ‘act van het tekenen’ worden benaderd.
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Along the Sides Along
28.01. - 12.03.2017
Netwerk / centrum voor hedendaagse kunst, Aalst (BE)
Foto's Kristien Daem
Mira Sanders onderzoekt het potentieel van het onderweg zijn om culturele,
historische en sensorische limieten aan te raken en in beeld te brengen. Voor
Along the Sides Along bewandelt en hertekent Mira Sanders de grenzen van
haar eigen oeuvre. Ze zet daarbij het inventariseren, het catalogeren en het
verkennen in als instrumentarium. Doorheen een veelheid aan schetsen (video’s,
tekeningen, teksten, maquettes) ontplooit zich een verhaal van personages en
plaatsen dat vaagweg refereert aan tochten die de kunstenaar al dan niet zelf
ondernam.
Tekst, film, tekening en object bewegen zich in aftastende verhoudingen tot
elkaar en zijn steeds elkaars evenknie. Ze zijn voor de kunstenaar evenwaardige
onderzoeksvocabularia. Ze vormen samen een potentieel narratief; een
subjectieve cartografie van een reis die zich stapsgewijs toont in samenspel met
het referentiekader van de kijker.
In Along the Sides Along herbekijkt Mira Sanders haar oeuvre vanuit de
grote hoeveelheid materiaal dat ze genereerde in het kader van haar
3. Deze tekst was het
persbericht voor het
voorstellen van de

doctoraatsonderzoek (2012-2017). Door te schuiven met het perspectief
tussen tekening en architecturale setting, tussen toeschouwer en kunstenaar,

tentoonstelling en de

herdefinieert Sanders zowel het beeld van haar oeuvre als het statuut van haar

doctoraatsverdediging bij

onderzoek. Op die manier sluit ze haar doctoraat af door de betekenis ervan in

Netwerk te Aalst, http://
www.netwerk-art.be/nl/

zekere zin opnieuw open te zetten.3

exhibitions/1193/mira-sanders,
geraadpleegd 14 maart 2017.

De publieke presentatie van het doctoraat in de kunsten Fragment van Le journal
d’un usager de l’espace: over de (on)mogelijkheid om een beeld te vormen van
limieten van Mira Sanders vindt plaats in Netwerk, op 10 maart 2017 om 14:30.
Deze tentoonstelling en het praktijkgericht doctoraatsonderzoek kwamen tot
stand in samenwerking met de onderzoeksgroep Photography Expanded LUCA
| School of Arts, Bijzondere Faculteit Kunsten en de Faculteit Architectuur KU
Leuven.
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