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Een heel uitzonderlijk resultaat, vooral toen bleek dat de organiserende 
kunstenaars geen enkel werk hadden uitgekozen, maar de kunstenaars 
volledig carte blanche hadden gegeven (met als bijkomend positief gevolg 
dat de meeste werken nieuw zijn of voor de eerste keer getoond worden). 
Anderzijds verbaast dit mij niet, omdat de organisatoren zélf een collectief 
vormen, en de kunst beheersen op elegante wijze van mening te verschillen 
en samen mooie dingen te maken. In 2008 zag ik van hen de mooie 
tentoonstelling “Een foto zegt meer dan duizend woorden”, die ook opviel 
door de omzichtige, precieze en poëtische benadering van de tentoongestelde 
werken en de tentoonstellingsruimte. Deze mannen kennen een recept dat 
mooie tentoonstellingen oplevert.

Als een luidop, 
maar toch  
zacht denken
Gisteren zag ik een prachtige groepstentoonstelling, 
die werd georganiseerd door drie kunstenaars: 
Maarten Dings, Joachim Naudts en Egon Van 
Herreweghe. Meteen was ik gegrepen door de manier 
waarop de werken van de deelnemende kunstenaars 
(Alexandra Leykauf, Anouk Kruithof, Claudia Weber, 
Dominque Somers, Edward Clydesdale Thomson, 
Eva-Fiore Kovacovsky, Jimmy Robert, Katleen Vinck, 
Michèle Matyn, Sara Deraedt, Saskia Noor van 
Imhoff, Tania Theodorou en Valérie Mannaerts) een 
boeiend gesprek met elkaar aangingen. Kleuren, 
tonen, voorwerpen, onderwerpen en beelden werden 
hernomen en herhaald, als een fugatisch gesprek 
tussen mensen die naar elkaar luisteren.

A Group Show (curated by RE:)  
was een tentoonstelling van 
vzw Punctum die liep van 
4 t/m 26 september 2010 in 
kunstencentrum croxhapox 
te Gent. De hier gepubliceerde 
tekst van Hans Theys is 
een ingekorte versie van de 
tekst die hij schreef voor de 
tentoonstellingspublicatie. 
Meer informatie over deze 
publicatie en de tentoonstelling 
via www.re-collective.be of 
www.punctum.be.



Ze zijn geïnteresseerd in tussenvormen. 
In voorlopige oplossingen. In vragen, 
commentaren en verzuchtingen die de 
vorm aannemen van beeldend werk. 
“Kunstwerken,” laten ze Valéry verklaren, 
“zijn tamelijk toevallige tussenstappen in een 
intellectueel proces, die eindeloos kunnen 
worden opgeheven, voortgezet, gewijzigd en 
vernietigd.” Maarten Dings vertelt hoezeer hij 
heeft genoten van de atelierbezoeken en hoe 
jammerlijk het aanvoelt dat de tentoonstelling 
nu voltooid is. Maar alleen door dingen af 
te maken kan je mislukken, slagen, groeien, 
nieuwe dingen formuleren, bijleren. Niemand 
heeft iets aan tobberijen en processen die 
nooit tot iets concreets leiden. En nu nestelt 
deze tentoonstelling zich als een geslaagde 
teerlingworp in ons geheugen.

In een begeleidend schotschrift, op karton  
gedrukt met lichtblauwe inkt, worden 
de bedoelingen omschreven. Het 
uitgangspunt is een zo breed mogelijke 
bevraging van de fotografie en al haar 
mogelijkheden, beperkingen, toepassingen 
en andere perversies, waaronder de 
mogelijkheid de foto te benaderen als 
een autonoom voorwerp en niet als een 
soort van verkeersbord dat op esthetisch 
verantwoorde wijze refereert aan een 
aspect van de zogenaamde werkelijkheid. 
Daarnaast zijn de organiserende 
kunstenaars, die een opleiding tot 
fotograaf genoten, vooral geïnteresseerd 
in de manieren waarop kunstenaars een 
oeuvre ontwikkelen en blijven ontwikkelen.



Als het waar is, zoals sommigen beweren, dat 
vorm en inhoud van een kunstwerk geen duidelijk 
scheidbare entiteiten zijn, maar één en hetzelfde 
ding, zoals een mossel haar eigen schelp maakt 
en nooit kan verhuizen, dan zouden we, afgaand 
op de prachtige samenwerking tussen de 
verschillende deelnemers, die heeft geresulteerd 
in een harmoniërende, maar ook asymmetrisch 
dansante vorm, kunnen veronderstellen dat het 
onderwerp van deze tentoonstelling iets te maken 
heeft met het vinden van een eigen plek in overleg 
met anderen.

De begeleidende tekst bevat nog enkele andere denksnoeren, die de tentoonstelling 
voorstellen als een poging op een open manier na te denken over fotografie en 
tentoonstellingen. Elk van deze opmerkingen is raak. “We willen proberen iets te 
communiceren over het onderwerp van de gemaakte tentoonstelling in plaats van 
kunstwerken te tonen die een onderwerp moeten representeren.” Welaan dan: waarin 
zou het onderwerp van deze tentoonstelling bestaan?



We zeggen dat kunstenaars de wereld een nieuwe ordening trachten 
op te leggen, al was het maar door er iets aan toe te voegen dat in de 
weg ligt, of dat onze aandacht trekt, of dat de aandacht op iets anders 
vestigt. Zo maken kunstenaars plaats voor zichzelf. Ze komen thuis in 
een bepaalde bedrijvigheid, maar ook in een wereld die opgetuigd is 
met persoonlijke, zelf vervaardigde beelden, gedachten of verhalen. 
Door hun werk te tonen, eisen ze het recht op te zijn wie ze zijn en te 
doen wat ze doen. De tentoonstellingsruimte wordt zelf een bijzondere 
plek, waarin plaats gemaakt wordt voor beelden die aandacht vragen 
voor bepaalde manieren van zijn.

Landschappen, schuilplekken, 
binnenstebuiten gekeerde 
beelden, zachte ingrepen, 
voorstellen, bedenkingen, 
accenten: als een luidop, maar 
toch zacht denken ontrolt 
zich hier een landschap dat 
we alleen maar schroomvol 
kunnen verkennen. 

Hans Theys, Montagne de Miel, 
12 september 2010


