
Propos d’Europe 10: Des Artistes Belges 

Praktische informatie:  

Fondation Hippocrène, 12 rue Mallet-Stevens, 75016 Paris, tentoonstelling van 1 april tot 2 juli 2011, van dinsdag tot zaterdag van 14u tot 

19u of op afspraak. Gratis toegang. Metro Jasmin of Rennelagh, lijn 9. Inlichtingen: 01 45 20 95 94.  

Toen ik in de Humo van verleden week 7 juni 2011 de kritische commentaar van ex-curator Jan Hoet 

(74) op de Vlaamse televisie las, vond ik hem grappig en dacht ik: “Hè hè, eindelijk iemand die er ook 

zo over denkt.” Een verademing. Daarom zou ik deze man die “zijn volk hedendaagse kunst leerde 

begrijpen”, vandaag willen vragen naar zijn mening over een tentoonstelling die momenteel in Parijs 

loopt en gewijd is aan zeven Belgische kunstenaars. Wat zou hij hierover te vertellen hebben? Ik zou 

geboeid aan zijn lippen hangen, helaas…  ik moet het doen met de kleine catalogus die men mij ter 

plaatse overhandigd heeft.   

De tentoonstelling “Des artistes Belges” is opgezet door de Fondation Hippocrène, een instituut dat 

de cohésie tussen jonge Europeanen wil verstevigen. Verleden jaar stonden de Spaanse kunstenaars 

voor de schijnwerpers en dit jaar is het de beurt aan de Belgische collega’s. De zeven exposanten zijn: 

Johan Creten, Michel François, Ann Veronica Janssens, Benoit Platéus, Fabrice Samyn, Koen Theys en 

Rinus Van de Velde. Het zijn geen onbekende namen voor wie vertrouwd is met de hedendaagse 

Belgische kunst, maar wanneer je deze tentoonstelling bezoekt zonder enige voorkennis, blijf je toch 

wat op je honger zitten. Iets meer commentaar bij de werken zou mij welkom geweest zijn, al was 

het maar om beter te begrijpen wat ik zie. Om er het kunstzinnige van te kunnen waarderen, want 

daar gaat het tenslotte toch om. Maar laat ik de tentoonstelling overlopen. Het is een dikke 

boterham geworden, dus even ervoor gaan zitten is wel nodig.  

 

Ann Veronica Janssens (geboren in 1956 in Folkestone (VK), werkt en woont in Brussel) 

De eerste zaal die ik bezocht, was gewijd aan twee werken van Ann Veronica Janssens. Het eerste 

werk is een perfect ronde, zwarte schijf opgehangen tegen een witte muur. De schijf heeft een 

afmeting van 55 x 1,5 cm. Meestal geef je bij een schijf enkel de diameter aan, dus het feit dat er 

twee getallen stonden vond ik raar, alsof het om een vierkant ging. Maar nee, de 1,5 cm is de diepte 

van de schijf. Wat daar de relevantie van is, kan ik niet zeggen. Het werk stelt de eenzaamheid voor, 

de innerlijke leegte van de mens, een thema dat regelmatig terugkeert in de werken van Janssens. De 

mens in een zwart gat.  

Het tweede werk is een kunstwerk van het type “readymade”: een telefoonboek, een echt, van de 

stad Brussel, dat opengeslagen is bij de letter “J” en waarin Janssens, nadat ze vastgesteld had dat 

haar naam er niet instond, in de kantlijn met potlood zorgvuldig haar naam, adres en 

telefoonnummer aan heeft toegevoegd. Het werk heeft de titel “00.32.2”, naar het land- en 

zonenummer van Brussel. De meeste mensen zouden bij het merken van deze lacune, bellen naar de 

telefoonmaatschappij. Maar Janssens niet. Die schrijft haar eigen naam in haar eigen telefoonboek. 

Voor haar is het feit dat haar naam vergeten is, een symbool van de anonimiteit van de mens in de 

grote stad. Mensen herleid tot namen en nummers. Ik heb me over het telefoonboek gebogen en 

ben – waarschijnlijk zoals veel mensen – gaan controleren of haar naam inderdaad vergeten was. Ik 

zou het leuk hebben gevonden als ze er wel in zou staan en de kijker dus eigenlijk gefopt zou hebben. 

http://www.fondation-hippocrene.fr/documents/catalogues/Fondation_Hippocrene_catalogue_10_fr.pdf


Maar dat was niet het geval. Er stonden 29 Janssens A. in het boek. Maar niemand op het adres dat 

zij in de kantlijn geschreven heeft: 67 A rue J. Bens, 1180 Bruxelles, 02/347.42.99. 

 

00.32.2 van Ann Veronica Janssens (dit werk moet opengeslagen worden bij de letter “J”) 

Op internet heb ik naar andere werken van Janssens gezocht. Ze is vooral bekend om bijzondere 

kleureffecten met translucide lichtstralen. Voor meer informatie over deze kunstenares, zie >>>  (op 

de openingspagina klikken op haar naam) 

 

Johan Creten (geboren in Sint-Truiden in 1963; leeft en werkt in Frankrijk sinds 2004) 

Het eerste werk van Johan Creten heet “De Zuil” en is gemaakt in 2010. De gebruikte techniek heet:  

gepatineerde brons, verloren was techniek.  Het gaat om een hoge, smalle sculptuur, die klassiek 

aandoet ook al is die het niet. Een 6 meter hoge zuil van deze versie is te zien in het Middelheimpark 

in Antwerpen. 

Ik maak de volgende aantekening: een soort octopus, in zichzelf gekeerd. Mooie patina.  

Later lees ik thuis op internet in een interview van Yves Jansen met Johan Creten (24 mei 2010, vrt):  

“… Kunnen ze verwijzen naar de tentakels van een octopus? “ Zou kunnen, het is een mogelijkheid”, 

lacht Creten minzaam. “Kom laten we rustig rond het beeld wandelen. Zie je hoe je telkens een 

andere afbeelding krijgt: is dit een hoofd of de kop van een grote vis?" We aarzelen. “Voor mij is het 

belangrijk dat het beeld vanuit elke hoek een ander verhaal vertelt. Ach mijn creaties toelichten doe ik 

niet graag, het moet een tikkeltje geheimzinnig blijven.” 

 

http://www.airdeparis.com/artists.htm
http://www.deredactie.be/cm/vrtnieuws/cultuur%2Ben%2Bmedia/kunsten/1.785099


 

De zuil, 2010, Johan Creten 

Iets verder lees ik dat het grote voorbeeld van Creten Bernard Palissy (ca. 1510-ca. 1589) is en dat 

het beeld "De zuil" een hommage aan hem is. Creten geniet internationale erkenning. In 2005 

exposeerde hij in de Parijse kunsttempel bij uitstek, het Louvre. Hij was de eerste levende Belg die er 

zijn werk mocht tonen, enkele jaren voor Jan Fabre er een succesvolle expositie opbouwde. 

 

 

De Tong of De Taal, 2008, Johan Creten 



Het tweede werk van Creten heet “La Langue”, wat in het Nederlands zowel op tong als taal zou 

kunnen slaan. Het is een bronzen kopie, gemaakt in 2008, van een ceramieken versie die een van de 

eerste werken van Creten was.  Het is vooral een staaltje van kunstig evenwicht, aangezien de tong 

helemaal achteraan vastgemaakt is aan de sokkel. De tong zelf zweeft horizontaal in de lucht. Dat het 

een tong is, zou je niet weten als het er niet bijstond. De tong is ruw, heeft gaten. Maar onafgezien 

van het feit of je erin ziet wat het is of niet, is het gemaakt van een zeer mooi warm materiaal. De 

patina die Creten gebruikt roept dezelfde romantische beelden op als voorwerpen die door 

veelvuldig gebruik met de jaren mooier zijn geworden. 

Van dit werk “La Langue” bestaan 8 versies, die momenteel verkrijgbaar zijn bij Galerie Transit. Voor 

meer info, zie >>> http://www.transit.be/artists/Johan_Creten/LaLangue.php 

 

Rinus Van de Velde (geboren in 1983 in Leuven, leeft en werkt in Antwerpen) 

  

Dit is niet het kunstwerk dat op deze tentoonstelling hangt, maar het geeft een idee van wat voor soort kunst Rinus Van de Velde maakt.  

Het werk van Rinus Van de Velde, de jongste van de groep, heet “Nomad of the Arts” en is gemaakt 

in 2010/2011. Het geheel bestaat uit drie tekeningen van verschillend formaat waarrond Van de 

Velde autobiografische teksten geschreven heeft. De tekeningen zijn gemaakt van “Siberisch krijt op 

papier”. Dat klinkt mooi. Het is niet zomaar houtskool, maar Siberisch krijt. Ik  heb het opgezocht op 

internet en vond de volgende - nogal banale - uitleg:  Geperst houtskoolstaafje waar diepzwart mee 

gewerkt kan worden.  

Ik vond het werk moeilijk te begrijpen. De tekeningen leken op het eerste gezicht niets met elkaar te 

maken te hebben en al snel gleed mijn aandacht af naar de tekst. De tekeningen kwamen er op die 

manier wat bekaaid van af. Pas helemaal op het einde zag ik dat er een grote gans getekend was met 

een deur in zijn buik die openstond.  

http://www.transit.be/artists/Johan_Creten/LaLangue.php
http://www.galeriezink.de/uploads/tx_zink/ec4.jpg


De tekst is geschreven in haastig neergepende kapitalen,  alsof de gedachten van de kunstenaar zo 

snel gingen dat hij ze moeilijk met het schrijven kon bijhouden. Alsof hij de draad van zijn verhaal niet 

wilde verliezen. De betovering van het moment niet wilde doorbreken.  

Inhoudelijk gaat de tekst over het nomadenleven van de kunstenaar. Dan is hij hier, dan daar. Een 

zoekende onrustige ziel. Het is nogal langdradig en egocentrisch. Alleen op het einde van de tekst 

voelde ik me even betrapt – dus Van de Velde heeft toch iets los gemaakt bij mij – want daar staat: 

“Now please do leave, the artist has moved along”. Kent u het gevoel als je in een café zit en de 

eigenaar de stoelen met veel lawaai op tafel zet en de helft van de zaal al in het donker heeft gezet. 

“Genoeg! Het is tijd. Meer wil ik van mijzelf niet kwijt aan jou!” is de boodschap van de artiest. Nu, 

goed. Ik ben al weg.  

Meer informatie over de werkmethode van Rinus Van de Velde: >>> 

 

Fabrice Samyn (geboren in 1981in Brussel, woont en werkt in Brussel) 

Samyns' werken vragen om uitleg, die ik op de tentoonstelling zelf onvoldoende in me heb 

opgenomen. Ik heb even gekeken en ben toen doorgewandeld. Misschien was het nog het 

nazinderend effect van de smeekbede van Van de Velde om door te wandelen.  

 

Sinaï, Fabrice Samyn 

Het werk van Samyn bevindt zich in de sfeer van de fotografie. De  eerste twee foto’s, die een 

tandem vormen en waarvan er hier een te zien is, zijn een detailfoto van een klassiek Grieks beeld. 

Maar het Griekse beeld is nergens te bespeuren, dus de kijker heeft hier geen weet van. Door een 

heel klein element van het beeld uit te vergroten, verandert daarmee de interpretatie ervan. We 

begeven ons in een imaginaire wereld. Samyn houdt van klassieke kunst en probeert vertrekkende 

van deze klassieke werken te komen tot een nieuwe vormgeving ervan. De uitleg over het waarom 

ontgaat mij. Het heeft te maken met sacraliteit en de vormtaal hiervan. Hoe die in de tijd evolueert. 

Maar dit gaat mij iets te ver. Je zou eerst een stoomcursus van het gedachtegoed van Claude Lévy-

Strauss moeten volgen om Samyn te begrijpen.  

http://www.cobra.be/cm/cobra/cobra-mediaplayer/expo/1.919038


 

Adam uit schilderij van Lucas Cranach, Fabrice Samyn 

Ook dit werk is een detailfoto. Ditmaal van de navel van Adam op een schilderij van Lucas Cranach de 

Oude dat in het Uffizi museum van Firenze hangt. Het lijkt op een amoebe of op een zwart gat in het 

heelal. Via de navel geven wij het leven door. Maar waar is begin en waar is het einde? Ligt dat in het 

heelal of juist in een atoom? De navel op een andere manier bekeken wijst in beide richtingen.  

Voor meer informatie over Fabrice Samyn: zie >>> 

 

Benoit Platéus (geboren in 1972 in Luik, woont en werkt in Brussel) 

 

UAD3, 2008, impression jet d’encre, Benoit Platéus 

De twee werken van Benoit Platéus, waarvan er hier één afgebeeld is, zijn geïnspireerd op 

stripverhalen, die de artiest grafisch bewerkt, bekladt, uitsnijdt, bijtekent, fotokopieert… Het 

resultaat wordt een abstract geheel van kleuren en patronen. Op internet lees ik “dat de artiest 

http://www.meessendeclercq.be/artists/fabrice-samyn/works
http://www.meessendeclercq.be/images/gallery/artists/fabrice-samyn/Adan_de_Albrecht_Durer_Prado_web.jpg
http://www.baronianfrancey.com/assets/0000/1905/UAD3600_zoom.jpg


gefascineerd is door de observatie als experimenteel proces.” Dit zijn woorden van Jan Hoet. Hij laat 

zich heel positief uit over deze artiest, maar voorlopig tast ik nog in het duister.  

De werken van Benoit Platéus worden verdeeld door Baronien-Francy. Deze galerie heeft haar zetel 

in de Isidoor Verheydenstraat nr. 2 in Elsene. Ik heb bijna negen jaar op nummer 15 gewoond, in het 

oude atelier van de schilder waar de straat naar genoemd is. Dus, dat is wel een extra reden om eens 

ter plaatse te gaan kijken en me wat meer in deze Benoit Platéus te verdiepen.  

Meer informatie over Benoit Platéus: >>>  

 

Michel François (geboren in 1956 in Sint-Truiden, woont en werk in Brussel) 

 

Pièce à conviction , 2009 , C-print. , 180 x 120 cm. 

© Michel François, courtesy l'artiste et Galerie Kamel Mennour, Paris  

Dit werk van Michel François is gemaakt op basis van een gebroken glasraam. Het werk kreeg de titel 

“Bewijsstuk”. Maar het bewijsstuk zelf ontbreekt, alleen de schade is te zien. De kleuren en patronen 

geven een mooi effect. Het geheel straalt kracht uit.  

Het tweede werk van François dat hier tentoongesteld is, is gebaseerd op Mondriaans schilderijen. 

Het gaat om een soort grof geweven maliënkolder van dik rubberdraad met op enkele knooppunten 

koperkleurige magneten aangebracht.   

Michel François is een van de bekendste onder de Belgische hedendaagse kunstenaars. Zijn 

conceptuele kunst wordt in binnen- en buitenland gewaardeerd.  

Over Michel François is al veel in lovende termen geschreven. Wie François aan het werk wil zien, kan 

kijken naar het volgende YouTube filmpje. http://www.youtube.com/watch?v=A1UrBpP-

SpQ&feature=related 

De werken van Michel François worden verdeeld door de Parijse galerie Kamel Mennour. Zie >>>  

 

 

http://www.baronianfrancey.com/assets/0000/1780/plateus_mail.pdf
http://www.youtube.com/watch?v=A1UrBpP-SpQ&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=A1UrBpP-SpQ&feature=related
http://www.kamelmennour.com/fr/media/511/michel-francois-autoportrait-contre-nature.html


Koen Theys (geboren in 1963 in Brussel, leeft en werkt in Brussel) 

Koen Theys is een van de pioniers van de videokunst in België. Zijn werk bevindt zich in een kleine 

zaal in de benedenverdieping van het gebouw. Ik ben er gaan kijken, maar de video stond niet aan en 

aangezien ik niet erg handig ben met afstandsbedieningen (er lagen er nota bene twee!) kreeg ik de 

videorecorder niet aan de gang. Ik had aan de receptioniste kunnen vragen om het voor mij aan te 

zetten, maar daar had ik geen zin meer in. Ik zag dat de video 14 minuten duurde en dat leek me 

lang.  

 

Tot zover de rondleiding. Bij het naar buiten gaan, zag ik dat er een gastenboek lag waar de 

bezoekers hun impressies kunnen achterlaten. Ik heb de laatste pagina overgeschreven. 

“Felicitations, en particulier pour la sculpture de J. Creten, “ was de commentaar van Monica Brillo, 

Centre Pompidou  garde-champêtre (zaalwachter).  Doris en Mark de Cock uit Gent laten hun naam 

achter (de Cock was curator van de voorloper van het Museum van Hedendaagse kunst in Gent). Een 

ander commentaar: “Great to visit the house and to “meet the artists” again. Cheers. Peter Pollers, 

CIAP, Hasselt. Twee van de drie commentaren zijn van Belgische curatoren, die hun poulains in het 

buitenland komen aanmoedigen. Dat is lovend.  

Maar op mijn vraag aan de receptioniste of er veel belangstelling is voor deze tentoonstelling, was 

het antwoord negatief. In het weekend een dertigtal bezoekers per dag, maar in de week heel 

weinig. “De expositieruimte ligt te ver van de binnenstad,“ was haar verklaring. Op de tijd dat ik er 

was, is één fotograaf in een recordtempo binnen- en buitengeweest. Ik weet niet of hij foto’s 

genomen heeft.  

De tentoonstelling had meer kunnen uitstralen, als er meer gedaan zou zijn aan de aankleding van de 

zaal en de toelichting over wie de kunstenaars zijn. Het is pas thuis dat ik er achter ben gekomen dat 

het hier om grote namen ging. Maar al bij al was het toch de moeite waard. Een mooie kennismaking 

met de Belgische hedendaagse kunst. Tja, als je er zo over begint te mijmeren, … niet gek, die Belgen! 
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