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Goele De Bruyn en
Kris Van Dessel in Loods 12

MET ZAND EI\T
STOPLAPPEN
Loods 12 is een prachtige'industriële'ruim-
te - of vrijplaats voor actuele kunst zoals
initiatiefnemer Vincent de Roder het noemt
- waar eertijds brood gebakken werd, maar
nu twee 'zalen' om de zoveel tijd gevuld
worden, vaak met duo-tentoonstellingen.
Dit keer kreeg Goele De Bruyn de grote hal
ter beschikking: zij mocht zelf iemand mee-
brengen voor de kleinere achterste ruimte
en nodigde Kris Van Dessel uit.

Anne-Marie POELS

Om met die laatste te beginnen: eigenlijk is het
redelijk logisch dat De Bruyn aan Kris Van
Dessel ("1967, Ekeren) dacht. De betreffende
ruimte heeft nog zijn oorspronkelijke vloer van
betontegels en Van Dessels werk 'Excavation'
rijmt daar wonderwel mee. Met zand dat de
kunstenaar overal ter wereld (onder andere
Kola in Rusland, Florida in de V.S., de Sahara in
Marokko, Sedan in Frankrijk, Valletta in Malta,
Danakil Depression in Ethiopia, Antwerpen ...)
verzamelt, maakte hij eike keer zo'n zelfde stoep-
tegel van 30 x 30 x 4,5 cm. 72 heefl, hij er onder-
tussen, maar in plaats van ze als installatie op zich
te tonen, maakte hij er een digitale dia-vertoning
van, die in de hoek van de ruimte, net boven de
grond in een schaal 1:1 geprojecteerd wordt.

Op het eerste gezicht lijken de beelden veel op el-
kaar, maar nauwgezet kijken toont veel variatie:
sommige tegels zijn heel glad, andere juist grof,
met onregelmatigheden en veel '1ucht', de tonen
grijs zijn totaal verschillend en één tegel (die met
zandvan Malta) is zelfs rozig van k1eur. Het pro-
ject - hier perfect op zijn plek - sluit aan bij ander
werk waarin Van Dessel zijn omgeving en bij uit-
breiding de weleld obseweert, inventariseert en
archiveert. Hier lijkt hij wel een archeoloog, die
(zand) uitgraaft (vandaar de titel) en zijn objecten
vewolgens ijkt aan bestaande modellen door ze

er letterlijk recht boven te projecteren.

STOPLAPPEN

Goeie De Bruyh zelf maakte een prachtige to-
taalinstallatie - die ze tot in detail uitwerkte.
Centraal staat een werk dat in het verlengde ligt
van de raamwerken van borduurstramien die ze
in 2003 al maakte voor Netwerk Galerij in Aa1st.
Gehangen voor het raam, hadden zij hun geschil-
derd beeld in de rand, waardoor die in de lijst van
het raam verloren ging - het was een spel van
ztchtbaat en onzichtbaar zijn, een alluderen ook
op onze blinde v1ek. In Loods 12 is een vergelijk-
baar borduurstramien opgesteld, alleen ligt het
hier op schragen * een aantal karton-grijze en
één heel hoekig, veel weerbarstiger in spiegelend
materiaal. Verschillende bibliotheek-trapjes die
De Bruyn zelf recyclede, bieden de mogelijkheid
tot een blik van bovenaf. De tekening, een soort
landschap, of een uitvergroting van een bestaand
borduurbeeld, is ook hier weer in de marge te
zien die niet belicht wordt door de looplampen die
De Bruyn eronder opstelde; het is een stroom van
energie - bijna letterlijk te zien door de opeenho-
ping van draden - die ze hier samenbalt en waar
ook de titel'Back Juice' een verwijzing naar is.

Net als veel ander werk van De Bruyn veiwijst
de installatie naar de besloten binnenwereld van
de huisvrouw en de kitscherige huisvlijt die hier
gebeurt - een wereld die je nooit te zien krijgt.
Ook de achterkant van een borduur"werk toont
zich normaal gezien niet, evenmin als dat van een
stoplap, het weefsel wàarmee de huisvrouw een
gat in een kledingstuk opvult.
Op acht, opnieuw karton-grijze lessenaars die
ook weer naar de ateliersituatie verwijzen, toont
De Bruyn acht van dat soort stoplappen: prach-
tige, consciëntieus met de hand getrokken ras-
ters waarmee ze opnieuw een blik op de achter-
kant werpt. Op een aantal ei'van 'weeft' ze met

haar potlood letterlijk beelden die opnieuw op de
borduurtekening gebaseerd zijn. tr én ew an' Z.T.
(forecast)' (2015) heeft dool het kleurgebruik
wel wat weg van een landkaart en voorziet De
Bruyn van de typische weer-icoontjes die weers-
voorspellers gebruiken; een andere'2.T. (torso)'
(2015) lijkt dan weer op een gedraaide torso van
een vrouw. Zo komt ze tot een prachtige reeks,
een werk op zich, dat tegelijk een prachtige ver-
vollediging van deze installatie betekent.

Goele De Bruyn'Back Juice' en Klis Van Dessel'Excavation'tot
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