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enplant op een
sokkel in de hal.
Je zou er zo voor-
bijwandelen,
want ophet eer-
ste gezicht is er
niets bijzonders
te zien. Jemoet al

naar het toilet gaan om temerken
dat de bladeren dwars door de
muurheen zijn gegroeid. Zo is
het in al Bellinkx’werk: er lijkt
niets aan dehand te zijn,maar als
jewat langer enwat beter kijkt,
opent zich eenheel nieuwe
wereld.
InTheTrophy is een projectie

vanhet lijf van eendier te zien in
achteraanzicht, zonder hoofd.
Hoeven, een vacht, de camera
glijdt langs het beest. Pas eenheel
stuk verder in de tentoonstelling
zie je op filmde kop aandemuur
hangen: een rendiermet indruk-

wekkend gewei, als een jachttro-
fee. Jemoet lang kijken om te
zien of het dier nudood is of niet.
Met de tegenstelling binnen-

buiten, dood-levend, cultuur-
natuur speelt Bellinkx dehele
tentoonstelling lang. Dieren,
mensen en voorwerpenworden
uit hun vertrouwde omgeving
gehaaldwaardoor het herken-
bare tochnet een tikkeltje vreemd
aanvoelt. Een installatiemet rat-
ten die pilaren dragen, een teke-
ning van een ramdiemet zijn
hoorn aan een elektriciteitskabel
hangt.

Eerste grote solotentoonstelling van Ruben Bellinkx in Waregem

Portret van Antoon Van Dyck ontdekt in Engeland
EenBritsepriester is tot zijn
verbazingdeeigenaar van
eenportret doorde zeventiende-
eeuwseVlaamse schilderAntoon
vanDyck.Dewaardevanhet
schilderij, ontdekt tijdenshet
BBC-programmaAntiques
Roadshow, wordt op400.000
pondgeraamd–480.000euro –,
duizendkeerdeaankoopprijs.

ERIC RINCKHOUT

InhetBBC-televisieprogrammaAntiques
Roadshow ,dat gisterenavondwerduitge-
zonden, is een schilderij vanAntoonvan
Dyck (1599-1641) opgedoken.Het is eigen-
domvanpriester JamieMacLeod, die een
rusthuis leidt inhet graafschapDerby-
shire.Hij kochthetwerkvoor400pond
(480euro) in eenantiekzaak inCheshire en
wildehet eerderdit jaar verkopenom
nieuweklokkenvoor zijnkerk tekunnen

Populaire Bollywood-acteur
Farooq Sheikh overleden
Depopulaire Indiase Bollywoodacteur
Farooq Sheikh is op 65-jarige leeftijd in
Mumbai overleden. Farooq Sheikh stierf
vrijdagnacht aan eenhartaanval. Dat
berichtten de Indiasemedia onder
aanhaling van zijn familie.
Sheikhmaakte zijn Bollywood-

debuut in 1973 in de filmGarmHava
(HotWinds) vanM.S. Sathyu.De
filmbelichtte de situatie van
moslims in India na de onaf-
hankelijkheid vanhet land en
de verdeling vanhet Indiase
subcontinent in het seculiere
India en de islamitische
republiek Pakistan in 1947.
De filmwordt beschouwd
als eenmijlpaal van de
Indiase film enwerd in 1974
voor deGoudenPalmvan
Cannes genomineerd.
Sheikhwerktemet belang-

rijke Indiase regisseurs zoals ondermeer
Satyajit Ray. In 2010wonhij eenNational
Award voor de beste bijrol in de film

Lahore.MetClub 60draaide hij dit
jaar zijn laatste film.

Sheikhwerkte ookmee aan
televisiereeksen. Bollywood-ster
AmitabhBachchan tweette: “Hij

was een gentleman, een
heerlijke collega. Ik kan
niet geloven dat hij
gestorven is.”
Behalve commerciële
films stond Sheikh
tevens bekend omzijn
grote bijdrage aan art-
housecinema, low-
budgetfilms vanhoge
kwaliteit , theater en
televisie. Hij presen-
teerde ook eenpopulaire
talkshow. (ER)

● Een absurd beeld in clair-obscur, en het centralewerk van de expo: still uit de film Stasis, 2013. © RUBEN BELLINKX / GEUKENS & DE VIL
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STASIS
tot 2 maart in BE PART,
Waregem, bepartlive.org

‘Stasis’. Een staat
van stabiliteit waarin

tegengestelde
krachten elkaar

tenietdoen. Maar
de rust is slechts schijn

bij Ruben Bellinkx,
want dat er onderhuids
krachten aan het werk

zijn, voel je in al zijn
films, tekeningen en

installaties.
Jozefien Van Beek
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Hetmooiste voorbeeld ismis-
schienwel het zwart-witfilmpje
Table Turningwaarin vier
schildpadden een tafel op hun
rug dragen. Ze spartelen,maar
hebben totaal geen controle over
de richting die de tafel uitgaat.
Soms lijken ze samen tewerken,
dan gaat de tafel vooruit, dan
weer bewegen ze in verschil-
lende richtingen en gebeurt er
niets of draait hetmeubelstuk
ter plekke toertjes.Met een
beetje goedewil kun je er een
metafoor voor het leven in zien.
Een boeiende denkpiste als u het
ons vraagt.

David Lynch

Even prachtig is de nieuwe film
Stasis, het centrale werk in deze
tentoonstelling. In een donkere
ruimte staanmannen in pak

rond een tafel die ze in de lucht
heffenmet hun tanden, een
absurd beeld in fantastisch clair-
obscur. Er hangt verstilling in de
lucht, bijna sacraal. Alsof ze een
mysterieus ritueel uitvoeren.
Plots staat er bovenop de tafel
een kleinere tafel, op dezelfde
manier gedragen doormannen,
tot er een volledige piramide
ontstaat.
De unheimlich donkere en

tegelijk absurde sfeer doet een
beetje denken aan het werk van
Michaël Borremans. Of zelfs de
films vanDavid Lynch. Toch
heeft Bellinkx een heel eigen
stijl. Net zoals alle écht goede
kunstenaars slaagt hij erin een
eigen universumop te bouwen.
Bij hem is dat er één vol tegen-
stellingen, waar tegelijk schoon-
heid en angst, humor en ver-
vreemding heerst.

tijdens tv-programma
financieren.Toenwisthij nogniet dathet
omeenorigineleAntoonvanDyckging.
Omhetwerk te laten schatten, had

MacLeodhetportret voorgelegdaande
experts vanAntiquesRoadshow, toendie
in junineerstreek inCirencester. Fiona
Bruce, gastvrouwvanhetBBC-pro-
gramma,hadnet eenuitzendingvoorbe-
reidoverAntoonvanDyck, endachtdat
hetportretwel eensvanzijnhandzoukun-
nenzijn.KunstexpertPhilipMould stelde
depriester vooromhetwerk te laten reini-
genenaf tewachtenwat er vanonderde
vervuilde vernislagenen latereoverschil-
deringen tevoorschijn zoukomen.
Uiteindelijkbleekhet originelewerk

veel schetsmatiger te zijn: ondermeerde
kraagwasnauwelijksuitgewerkt en
bestondvooraluit snelle, virtuozeborstel-
trekken.EenVanDyck-expert, Christopher
Brown, authenticeerdehetdoekals een
origineleVanDyck.Hetportret zounueen
geschattewaardevan400.000pondheb-
ben–480.000euro–, het duizendvoudige

vandeaankoopprijs.Het is demeestwaar-
devolle ontdekking inde36-jarige geschie-
denis vanAntiquesRoadshow.
Vermoedelijk gaathet omeenportret

vaneenBrusselsemagistraat, eenvoorbe-
reidende schets voor eengroepsportret dat
VanDyck in 1634maakte enwaaropzeven
magistraten staan.Het voltooidegroeps-
portret ging inaugustus 1695helaas verlo-
renbij het bombardement vande
BrusselsebinnenstaddoordeFransen
troepenvanLodewijkXIV.
Priester JamieMacLeodblijft inmiddels

bij zijn voornemenomhetwerk te verko-
penomzoeenbudget tehebbenvoor
nieuwekerkklokken.
AntoonvanDyck, die in 1599 in

Antwerpengeborenwerd,was eenvroe-
grijp talent enwerdal gauweenvande
meest getalenteerdemedewerkers van
PeterPaulRubens.VanDyckwerkte lange
tijd in Italië enverbleef vanaf 1632hoofdza-
kelijk inLonden,waarhij één jaar later tot
hofschilderbenoemdwerd.
VorigemaandnogkwameenvanVan

Dycks laatste zelfportretten inhetnieuws.
Hetwerdgeschilderdenkelemaanden
voorhij op9december 1641 inLondenaan
depest stierf.Hetportretwerdonlangs
gekochtdoor eenprivécollectioneur, die
hetwerknaarhetbuitenlandwil brengen.
DeBritseoverheidheeft een tijdelijk
exportverbodvandriemaandenuitgevaar-
digd, deperiodewaarindeNational
PortraitGallery 12,5miljoenpond (bijna 15
miljoeneuro)bijeenkanbrengenomhet
werk toch inGroot-Brittannië tehouden.

Vermoedelijk
gaathetom
eenportretvan
eenBrusselse
magistraat

Ruben
Bellinkx

• °1975 in Wilrijk

• woont en werkt
in Brussel

• maakt films,
tekeningen
en installaties

• is gastdocent
aan de Koninklijke
Academie voor
Schone Kunsten
in Gent

• Studeerde zelf aan
Sint Lucas in Gent,
de Gerrit Rietveld-
academie in
Amsterdam en het
Hoger Instituut voor
Schone Kunsten in
Antwerpen

• Hij stelde al vaker
tentoon in groeps-
expo’s in binnen- en
buitenland, bijvoor-
beeld in het S.M.A.K.,
De Brakke Grond en
het Martha Museum
in Herford. (JVB)

● The Animal Pyramid Horse Version, 2012. Potlood en aquarel op papier.

● Still uit de filmThe Trophy, 2010.

● Still uit de film
TheMusical Chair, 2007.

Eenuniversumvol
tegenstellingen,waar tegelijk
schoonheidenangst,humor
envervreemdingheerst


