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Ruben Bellinkx in BE-PART

TWIJFELEN AAN
DE ECHTHEID
Ruben Bellinkx weet met ‘Stasis’ de villa van BE-PART subtiel door elkaar te schudden en
de ruimtes anders te doen ervaren. Deze locatie blijkt de perfecte plek om zijn beeldend
universum te tonen, waarin hij vooral vormen van huiselijkheid en domesticatie te lijf gaat.
Isabelle DE BAETS
Sinds het dadaïsme en het surrealisme van de
jaren 10 en 20 van de vorige eeuw is transgressie – het overschrijden of vervagen van grenzen –
een populaire artistieke strategie in de beeldende
kunst. Ruben Bellinkx (°1975, woont en werkt in
Brussel) maakt er doelgericht gebruik van om te
onderzoeken hoe geconditioneerd wij naar onze
omgeving kijken. De kunstenaar vervreemdt de
werkelijkheid en creëert zo een nieuwe werkelijkheid, waarmee hij onze geconditioneerde blik
weet te doorprikken. Hij begeeft zich daarbij in
zijn werk graag op het punt dat er een grensvervaging optreedt van wat hij in beeld brengt: natuur wordt cultuur of vice versa, het subject (dier
of mens) wordt (functioneel en levenloos) object
of vice versa. Het blijkt ook het punt waar het onmogelijke mogelijk, het onmenselijke menselijk
en het ondierlijke dierlijk lijkt te worden. Of is
het net andersom?
De eerste grote solotentoonstelling van Ruben
Bellinkx met als titel ‘Stasis’, wat letterlijk ‘stilstand’ betekent, draait dan ook op meesterlijke
wijze rond dat magische punt. Stasis is een toestand van stabiliteit waarin alles in balans is, maar
bij Bellinkx is het meestal een zeer fragiel, wankel
evenwicht waar we mee geconfronteerd worden.
De tentoonstelling ‘Stasis’ is de ideale gelegen-

heid om dieper tot Bellinkx’ universum, dat voornamelijk uit films en tekeningen bestaat, door te
dringen. Curator Maïté Vissault, huidig directeur
van het IKOB in Eupen, met wie hij o.a. in de
groepsexpo ‘Leere X Vision. Connexions’(2006)
in Herford samenwerkte, tekende mee de scenografie uit. Daarin besteedde ze evenveel aandacht
aan de films als aan de tekeningen van de voorbije
veertien jaar.
DROOMWERELD
De potloodtekeningen van Bellinkx – die zelden
voordien te zien waren – spelen een belangrijke
rol in zijn werk. Er komt een jongensachtige
droomwereld in naar voren, met onmogelijke situaties en scènes. De meest gekke ideeën zeg maar:
we zien onder meer een zwerm vogels die boven
een leeg bed cirkelen in een slaapkamer, schildpadden die met een tafel aan de haal gaan, konijnen die zich in een ladekast bevinden, paarden die
in piramidevorm op elkaar staan gestapeld. Deze
tekeningen fungeerden meestal als voorstudies
voor de filmprojecten die al uitgevoerd zijn, of ze
wachten nog op hun uitvoering (of worden niet
uitgevoerd, wegens niet haalbaar).
Het parcours kent een spannend verloop in de

Ruben Bellinkx, ‘Stasis’, 2013, still, HD film, 11’, variabele afmetingen

deels aangepaste ruimtes van de villa. De tekeningen worden tussen de films getoond, zodat verbanden tussen beide zichtbaar worden. Verder
werden ook het toilet en de inkomhal onderdeel
van het parcours. Daar bevindt zich onder meer
de 16 mm-film ‘The Musical Chair’ (2007), waarin
drie honden een stoel aanvallen en geleidelijk aan
vernielen. Het werk bestaat uit drie projecties die
normaal in één ruimte getoond worden, maar nu
werden ze verdeeld over het hele parcours. Bij
het begin van de expo word je zo met het einde
van de actie geconfronteerd, het moment dat de
honden uitgeraasd zijn.

Bellinkx weet de blik van
de toeschouwer niet alleen
vast te houden door het
spectaculaire karakter van
de voorstelling, maar ook
door de poëtische kracht
en de esthetisch verfijnde
beeldtaal die hij hanteert

Ruben Bellinckx, ‘Pyramid horse’, 2013, potlood inkt en aquarel op papier 29,5 x 42 cm

Opkomst nieuwe fotogaleries in
Antwerpen

galeriehouder die begint, doet dat uit liefde voor
de kunst, niet alleen vanuit economische overwegingen. Bij mij persoonlijk is het een uit de hand
gelopen hobby.”
Thierry Vandenbussche van de nieuwe Stilll
Gallery bevestigt: “Met de markt was ik niet echt
bezig. Over de gewijzigde situatie sinds de crisis
kan ik ook niets zeggen, ik ben nog maar pas begonnen.” Hij was wel al langer met fotografie bezig met Outlandish, een open platvorm voor fotografie. Dat hij net nu een galerie begon, is toeval.
“Ik was al een tijd aan het zoeken naar de ideale
ruimte, want dat is essentieel om een galerie te
starten. Nu heb ik een geschikte plek gevonden
in Borgerhout.”

‘STAAR JE NIET
BLIND OP DE REPRODUCEERBAARHEID’
Antwerpen had al een aantal fotografiegaleries, zoals Ingrid Deuss Gallery en Fifty
One Fine Art Photography, waarvan in januari een tweede ruimte opent. Maar onlangs was er een plotse ‘boom’ van nieuwe
foto-initiatieven: Collectiv National in de
Nationalestraat, Studio Inspiration op het
Zuid en Stilll Gallery in Borgerhout. Zit fotokunst, in deze tijden van crisis, in de lift?
Jozefien VAN BEEK
Met de economische crisis lijkt het starten van
een galerie die foto’s verkoopt – een medium dat
in verhouding goedkoper is dan pakweg schilderijen – een veilige keuze in een markt die niet al
te stabiel is. Hypothese: kunstfoto’s verkopen beter en er is minder risico aan verbonden, daarom
duiken steeds meer fotogaleries op. Maar hoewel
journalisten en trendwatchers graag stromingen
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Op dezelfde manier werd de HD-film ‘The
Trophy’(2010), een diptiek over een rendier, voor
de gelegenheid uit elkaar gehaald en in twee verschillende ruimtes vertoond. In het begin van de
expo word je met het lijf van het rendier geconfronteerd, terwijl de meer vertrouwde voorkant
– de schijnbaar opgezette kop – eventjes op zich
laat wachten in een volgende ruimte. Het is een
doeltreffende manier om frisse aandacht te vragen voor deze bekende werken, die al verschillende keren getoond zijn. Desondanks zien we dat de
films impact blijven uitoefenen.

TUSSEN DE TANDEN
De blikvanger op het gelijkvloers is de nieuwe
HD-film ‘Stasis’(2013), die op een groot scherm
in de centrale hal wordt getoond. We zien een
groep mannen in maatpakken bewegingsloos
rond een monumentale tafel staan, het tafelblad
tussen de tanden geklemd. Dat tafelblad dient als
basis voor een kleiner tafelblad dat eveneens op
dezelfde manier door mannen tussen de tanden
geklemd wordt. Er ontstaat geleidelijk aan een
bizarre stapeling in piramidevorm.
Het is een echte krachttoer. De fysieke mogelijkheden van de mannen worden op de proef
gesteld, maar tegelijk blijkt er ook meer aan de
hand te zijn. De toepassing van clair-obscur doet
het beeld baden in een sfeer van heimelijkheid
en geeft het een ritueel karakter. Dat is een constante in zijn werk. Bellinkx weet de blik van de
toeschouwer niet alleen vast te houden door het
spectaculaire karakter van de voorstelling, maar
dus ook door de poëtische kracht en de esthetisch
verfijnde beeldtaal die hij hanteert.
Wat echter ook een constante is, is dat je zowel bij
‘The Musical Chair’, ‘The Trophy’ als bij ‘Stasis’
gaat twijfelen aan de echtheid van het gebeuren,
omdat het nu eenmaal zo spectaculair is wat je
te zien krijgt. De spontane bewegingen of de ingehouden stilstand van de subjecten (mensen of
dieren) doen vermoeden dat het geënsceneerde
echt heeft plaatsgevonden.
In de kelder wordt dit vermoeden bevestigd: daar
biedt de kunstenaar een inkijk in zijn interne keuken. Er zijn verschillende elementen bij elkaar
gebracht die focussen op het productieproces van
zijn films, onder meer een documentaire over de
voorbereiding en realisatie van ‘The Trophy’. Je
ziet daarin hoe de kunstenaar in zijn dagelijkse
leven er alles op zet om het beeld dat hij voor
ogen heeft te realiseren.
Ruben Bellinkx, ‘Stasis’ tot 26 januari in Be-Part, Westerlaan 17,
Waregem. Open zo-vr van 11-17 u. www.be-part.be

Hans-Christian Schink, ‘3/28/2010, 6:43 am –7:43 am, S
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STIEFMOEDERLIJK
Annabel Sougné, ‘Rosé’, © Annabel Sougné en Ingrid Deuss Gallery

en maatschappelijke tendensen onderscheiden
en er oorzaken voor zoeken, lijkt de opkomst van
nieuwe fotogaleries in Antwerpen toch eerder op
toeval te berusten.
“In verhouding is fotografie inderdaad vaak betaalbaarder dan andere beeldende kunst”, zegt
Ingrid Deuss van de gelijknamige Gallery. “Dat
heeft als voordeel dat je meer kunt verkopen, ook
aan mensen die geen kunst verzamelen, maar gewoon op zoek zijn naar een mooi werk om in hun
huis te hangen. Maar dat is niet de motivatie om
een fotografiegalerie op te starten. Iedere goede

Dat een goede galerieruimte onontbeerlijk is,
weet ook Roger Szmulewicz van Fifty One Fine
Art Photography. “Er zijn een aantal galeries
gesloten en nog andere verhuisden naar andere
steden”, zegt Szmulewicz. “Je leest in de kranten
dat het zwaartepunt verschuift naar veilingen en
beurzen, maar zelf merk ik daar weinig van. De
galerie blijft het belangrijkste medium bij het
verkopen van kunst. Wij komen net van Paris
Photo. Door mee te doen aan beurzen bereik je
inderdaad andere mensen, maar het is zeer frustrerend dat je tijd met de klanten er zo beperkt
is. Op een beurs kan je maar tien minuten met

iemand spreken, terwijl je in de galerie alle tijd
hebt om een goede relatie op te bouwen.”
Voor jonge galeriehouders is het niet evident
om grote verzamelaars aan te trekken, zo vertelt Deuss. “Bovendien wordt fotografie ook
niet helemaal serieus genomen als medium binnen de kunst.” Dat de fotografie tot nu toe een
beetje stiefmoederlijk werd behandeld, daar is
iedereen het over eens. Vandenbussche: “België
loopt een beetje achter. Landen als Nederland,
Duitsland en Frankrijk hebben een rijke traditie, waardoor fotografie er meer geapprecieerd
wordt. Die status is vaak historisch bepaald. Het
Stedelijk Museum van Amsterdam heeft na de
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