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Een plant en een muur, een tuin, vier schildpadden en een tafel,
drie honden en een stoel, een hert in een salon, konijnen in een kast…

Wat is er onwaarschijnlijker dan een plant die door een muur heen groeit, en
wat is er vanzelfsprekender, als we weten dat een plant een levend wezen is
dat in de tijd evolueert, en een muur een materiaal is, net als lucht. En toch…
Philodendron Xanad I 1 confronteert ons met een ongebruikelijke situatie. Want
de plant waarvan sprake bestaat wel degelijk uit volledig gezonde takken en
bladeren en de muur is echt van gips, baksteen en andere stevige materialen
gemaakt. We staan voor een erg reële situatie die de algemene wetten van de
fysica tart en uit het tastbare andere dimensies doet oprijzen, die van de tijd
en de verbeelding.
In 1959 schreef Rod Sterling, de scenarist van de befaamde televisiereeks Twilight Zone:
‘Er bestaat een dimensie die datgene wat de mens kent, overstijgt. Het
is een dimensie die zo groot is als de ruimte en even grenzeloos als de tijd.
Ze is een veranderlijke reflectie tussen schaduw en licht. Een veld van
hypothesen tussen wetenschap en bijgeloof. Een glibberig terrein tussen
de afgrond van onze angsten en de toppen van onze kennis. Dit domein,
dat de verbeelding sublimeert en het irrationele laat uitbreken, hebben
we de Vierde Dimensie gedoopt!’
1

Ruben Bellinkx werd geboren in 1975. Hij studeerde aan het Sint-Lucas Instituut in Gent
en aan de Gerrit Rietveld Academie in Amsterdam. Van 2005 tot 2007 resideerde hij in
het Hisk in Gent. Philodendron Xanad I van 2002 is dus een vroeg werk van de kunstenaar, waarin niettemin de betekenisvolle elementen die zijn latere, vooral gefilmde oeuvre
kenmerken al beknopt aanwezig zijn.
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Hoewel het werk van Ruben Bellinkx niet wordt gevoed door het paranormale
en het fantastische, die geassocieerd worden met de verbeeldingswereld van
Twilight Zone, confronteert het ons met iets dat vergelijkbaar is met de vierde
dimensie, een eigenzinnige benadering van de ruimte-tijd, een ‘veld van hypotheses’. Philodendron Xanad I opent een deur aan de andere kant van de muur.
Wiskundig gezien is het inderdaad onmogelijk de vierde dimensie voor te stellen, maar het is mogelijk de aanwezigheid ervan te voelen in het feit dat iets een
ruimte doorkruist. De ‘beelden’ van Bellinkx putten hun kracht uit de contouren van deze twee vaststellingen: enerzijds door hun droomachtige karakter en hun vermogen om de verbeelding te doen losbreken – zonder evenwel
bovennatuurlijk te zijn – en anderzijds door hun ongetwijfeld effectieve en
levendige aanwezigheid in de reële ruimte. Daar, voor onze ogen, groeit een
plant in optimale conditie die een muur negeert en een andere ruimte opent.
Op het eerste gezicht gaat het echter louter om een gedetermineerde
aanwezigheid in de dagelijkse werkelijkheid, in de ons omringende ruimte (een
badkamer, een salon, een tuin …), gaat het om gewone objecten en wezens die
niets bijzonders hebben, tenzij dat ze vertrouwde paradigma’s zijn van het
dagelijkse bestaan. Het is echter precies door de introductie van vertrouwde
maar uit de toon vallende elementen in de omgevende ruimte dat het werk
zich onvermijdelijk losmaakt van zijn relatie met de fysieke (driedimensionale)
ruimte en zich zo openstelt voor een veelheid aan gezichtspunten. Door van de
ruimte zelf een object van onderlinge relaties te maken, wordt ze in essentie
een communicatieobject. Als we de analyse van Rosalind Krauss in verband
met het sculpturale paradigma2 volgen, wordt vanaf het moment dat een werk
ruimtelijk en gecontextualiseerd is, zijn object niet meer gedefinieerd in relatie
tot zijn vorm of materiaal, maar in functie van een geheel van culturele termen.
De essentie van het werk kan dus van verschillende aard zijn. Het wordt iets in
een gedetermineerde ruimte en een specifieke tijd, en dus een verhaal van verbanden leggen in een context. De vreemdheid die de werken van Bellinkx uitstralen, ontstaat precies door die eigenaardige verbanden die ze leggen, door
de tegenstelling tussen de vertrouwdheid van een banale of dagelijkse situatie
en het vreemde fenomeen dat zich voor onze ogen voordoet.
Niets is inderdaad eenvoudiger en concreter dan de aarde van een tuin.
Niets is vreemder dan dat stuk grond te zien openbreken en zich weer sluiten
2
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Cf. Rosalind Krauss, ‘Sculpture in the expanded field’, October nr. 8, zomer 1979.
Vertaald uit het Engels in het Frans door J.-P. Criqui, in: L’Originalité de l’avant-garde
et autres mythes modernistes, Parijs, Macula, 1993.

op het ritme van een trage en diepe ademhaling. Net als Philodendron Xanad I
ensceneert The City Garden de natuur in een poëtische actie die haar vreemd is,
door twee elementen die tot twee verschillende biologische registers behoren
met elkaar te verbinden: de aarde van een tuin en het ademhalingsritme van
levende wezens. Dit werk kent twee vertoningsvormen: een in situ-installatie
in een tuin in Gent en een video, waarin we in een loop close-ups zien van het
openen en sluiten van de aarde. Door deze twee ‘dimensies’ samen te brengen
op dezelfde ruimte-tijdschaal, die van de ervaring in een reële ruimte of die
van de ‘gereconstrueerde index’3 van deze ruimte door de film, roept Bellinkx
een hele reeks associatieve beelden op: een aardbeving, de antropomorfe figuur
van moeder natuur, het elementaire levensritme … Zijn werk is dus gebaseerd
op een principe van primaire tegenstelling, dat wil zeggen het verbinden van
materiële en immateriële elementen in eenzelfde context, en omdat deze oppositie nog wordt aangevuld met die van levende en levenloze wezens, bevat ze
bovendien een anticiperend karakter dat het werk profetisch maakt.
‘Ik herinner me dat de fabels van La Fontaine me als kind bijzonder
boeiden, want net als die van de natuur gaan hun naïeve beelden recht naar
het hart, en ik kende ook de gewoonten van enkele dieren. Maar de manier
waarop ze werden gebruikt, verveelde me, want ik kende de gewoonten van
de mensen niet: ik las de fabel en liet de moraal voor wat ze was…’ 4

In 2006 snoerde Bellinkx vier schildpadden vast onder de poten van een
tafel en filmde hij hun pogingen om zich te verplaatsen vanuit verschillende
gezichtshoeken. De camera volgt van dichtbij de individuele inspanningen van
elke schildpad en van ver de bewegingen van het kwartet wanneer dit zich, op
toevallige wijze, als zodanig vormt. Hoewel alles zo reëel oogt als maar mogelijk, tot het onwaarschijnlijke toe, is The Table Turning ook een soort fabel zonder begin of einde, vooral bevolkt door ‘naïeve’ beelden die – niet helemaal
ontdaan van enige moraal – een metafoor oproepen.
3
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Cf. Rosalind Krauss, ‘Notes on the Index. Seventies Art in America (1)’, October nr. 3,
1977, vertaald uit het Engels in het Frans door J.-P. Criqui, in: L’Originalité de l’avant-
garde et autres mythes modernistes, Parijs, Macula, 1993, blz. 63–91. De notie van index die
Rosalind Krauss in deze tekst ontwikkelt, wordt doorgaans geassocieerd met de fotografie.
‘Elke foto is het resultaat van een fysieke indruk die door de reflectie van het licht werd
overgedragen op een gevoelig oppervlak. De fotografie is dus het type icoon of visuele
representatie die een indexrelatie heeft met zijn object’ (p. 69). Met als enige effecten de
kadrering en de chromatische omzetting heeft het gefilmde werk van Bellinkx ontegensprekelijk een dergelijke index-kwaliteit.
Jacques-Henri-Bernardin De Saint-Pierre, Œuvres complètes – Harmonies de la nature,
deel 4, 1820, blz. 106.
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Voor onze ogen speelt zich een strijd af die, door de vorm van een fabel aan
te nemen, door een spel van communicerende vaten, verwijst naar de menselijke realiteit en onthult wat daarin fout loopt. Zou er een dominant wezen
zijn dat de anderen in zijn richting meesleurt? Zou er een collectief bewustzijn ontstaan dat de tafel doet bewegen? Volgens de fabel is het typische van
een schildpad zijn individualisme. Daarom lijkt het aangewezen om er bij het
observeren van het tafereel van uit te gaan dat een cirkelvormige beweging
van de tafel pas kan slagen als elke schildpad zich toevallig in dezelfde richting
beweegt. Deze minimale beweging wordt echter meteen verstoord door een
gebrek aan cruciale gemeenschapszin.
Dat is anders in The Musical Chair. Ook hier worden dieren geconfronteerd met een object en wordt dit vanuit verschillende hoeken gefilmd. Drie
honden vallen een stoel aan, maar hier is het de gemeenschapszin die de overhand neemt, zodat de ‘arme’ stoel uiteindelijk letterlijk in duizend stukken
wordt uiteengereten. In zwart-wit gereproduceerd op verschillende schermen en zonder klank, verandert de uitgezuiverde scène – net als in The Table
Turning – in een kort allegorisch verhaal. Het geweld dat ervan uitgaat, maakt
hier van het gemeenschappelijke project, dat we liever zouden zien evolueren
naar het individualisme van de schildpad, een vreselijke, destructieve kracht.
Op die manier verglijdt de op het eerste gezicht eenvoudige en ongevaarlijke
of zelfs vreedzame en naïeve, vertrouwde wereld die Bellinkx ons laat zien,
door tussenkomst van het verhaal, in een symbolisch en onstabiel antropomorfisme. Wat doen schildpadden met een tafel? Wat doen honden met een stoel?
Gaat het om een spel? Ongetwijfeld. Maar zoals de titels ‘Draaiende tafel’ en
‘Stoelendans’ aangeven – en ze spelen in de kracht van deze interpretatieverschuiving een doorslaggevende rol – zijn de spelletjes hier niet onschuldig.
Integendeel, ze zijn geworteld in processen van dwang.
Deze ongemakkelijke verschuiving is een van de essentiële eigenschappen van dit oeuvre en maakt dat het erg verschilt van de eenvoudige amusante
fabel. Gebaseerd op een trage observatie die vlak op de huid zit van de beweging van wezens en dingen en hun expansie in de ruimte, onderzoekt Bellinkx
eigenlijk de paradigma’s van macht en controle die de mens in alle onschuld
uitoefent op zichzelf en op wat hem omringt. Nog meer dan The Table Turning
en The Musical Chair is The Trophy een werk dat die sombere en kritische
dimensie laat zien van wat buiten het bereik van de camera vervat zit in de
afwikkeling van de beelden.
Twee schermen, twee kanten, de voor- en achterkant van een vertrouwd decor. Aan de ene kant een hertenkop in een kader als een trofee in een
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burgerlijke salon. De camera observeert traag de afgehakte kop van het dier en
registreert de beweging van zijn wimpers en de minimale beweging van zijn
ademhaling. Bij nader toezien blijkt de kop, tegen alle verwachtingen in, wel
degelijk te leven. Als het bij deze sequentie zou blijven, zouden we ons in een
aan Twilight Zone verwante bovennatuurlijke wereld bevinden. Maar The Trophy
is een diptiek die moet worden ervaren in twee fasen die elkaars visuele tegengestelden zijn, als de twee gezichten van Janus. Aan de andere kant, op het andere
scherm, zien we de coulissen, dat wil zeggen vanuit een realistisch standpunt de
ruimte van de trucage, vanuit een artistiek standpunt de donkere kamer van de
bewegende beelden en vanuit een metaforisch standpunt het voorgeborchte in
de sterfkamer van de menselijke ziel – of iets in die aard. Net als in het beeld
van overdag – dat van de salon – nadert de camera langzaam het lichaam van het
dier, waarvan de kop in de muur verdwijnt, en glijdt langs zijn huid, zodat ook
nu weer zijn ademhaling en nauwelijks merkbare bewegingen te zien zijn.
In de oudheid was een trofee het stoffelijke overschot van een overwonnen vijand dat op een boomstronk werd gezet. Sindsdien is een trofee een
object gebleven dat van een overwinning getuigt. Maar om welke overwinning
gaat het hier? Die van de mens op de natuur? Die van zijn vermogen om te
doden wat hem omringt? Of van zijn neiging om de ander te onderdrukken?
Is de natuur zijn vijand? Zoveel onbeantwoorde vragen die blijven hangen in
de lucht die het hert inademt.
Constructing and classifying the animal in order to make it meaningful to the
human is op het eerste gezicht humoristischer. Het is een stereofoto van vetgemeste konijnen die in een ladekast zitten die speciaal voor hen ontworpen
is.5 Hun koppen, die door een gat uit de lade steken, staren ons rustig aan.
Nochtans heeft deze onbeweeglijkheid, net als de inrichting van het geheel,
iets verontrustends. De konijnen zijn duidelijk zichtbaar van hun bewegingsvrijheid beroofd, ze zijn geklasseerd, gearchiveerd, opgesloten en gereduceerd
tot loutere objecten voor experimenten, gewillige prooien voor de wetenschap.
De ietwat oubollige stereokijker waarmee we de foto in 3D kunnen ervaren,
verwijst eveneens naar de kwestie van voorstellingen van de wereld in verschillende dimensies, en meer algemeen naar de functie van de wetenschap als prothese van de blik, kijken als prothese van het levende. Eens te meer wordt de

5

Dit meubel werd ontworpen op basis van een model dat gebruikt wordt voor archivering
in natuurhistorische musea en voor allerlei cosmetische en farmaceutische tests op de
gedweeë snuiten van konijnen.
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natuur bedwongen door ruimten die de mens heeft gebouwd:6 meer specifiek,
‘het dierenrijk construeren en ordenen zodat het zinvol wordt voor de mens’.
Dit ontdubbelde beeld van een verontrustende schoonheid doet denken aan de
classificatiesystemen die sinds de verlichting het wetenschappelijke veld, en bij
uitbreiding ook het artistieke veld, domineren. Het zijn immers precies deze
beperkende systemen die in de 18de eeuw aan de basis lagen van het museum
en zijn classificatiesysteem. Het fundamentele idee van de verlichting was echter de mens te bevrijden uit het obscurantisme van de middeleeuwen. Wat dit
a priori onschuldige beeld van vredige konijnen die ons vanuit hun houten
lades aankijken ons lijkt te willen zeggen, is dat dit denken vooral heeft geleid
tot het verbreken van onze band met de natuur.
ZWARTE ZON
Ruben Bellinkx behoort ook tot een generatie videokunstenaars die in een tijd
van ongebreidelde manipulatie van beelden en identiteiten denkbeeldige en
kritische prothesen construeert om de wereld mee te benaderen. Tegenover
de vlagen van waanzin die zich meester maken van de protagonisten in het
werk van Arnout Mik en in de zonderlinge wereld van Markus Schwinwald,
vol gestoorde personages opgetuigd met mechanische prothesen, heeft bij
Bellinkx de trage en stille onderdompeling in het vreemde plaats in de realiteit.7 Wat al deze kunstenaars gemeen hebben, is echter het feit dat ze de realiteit doen kantelen in een elders dat onvermijdelijk via anticipatie terugslaat
op zichzelf en op die manier de verdrongen gevoelens die het bevat, onthult.
In dit opzicht is de tweeledige film The Black Sun bijzonder veelzeggend.8 Als
de visualisering van een nachtmerrie vliegt een zwerm zwarte vogels boven
een dubbel bed, terwijl in de andere projectie computergestuurde quadrotors boven datzelfde bed een bol vormen. Deze twee visioenen roepen twee
6
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In dit ontdubbelde beeld kunnen we een visuele analogie zien met de ‘konijnenhokken’,
de armzalige flatgebouwen in onze voorsteden die zijn aangelegd volgens stedenbouw
kundige plannen uit de lade van een welwillende en sociale bureaucratie.
Deze kwaliteit, en ook de poëzie die het werk uitstraalt, maakt het ongetwijfeld verwant
met Magritte en – als we daar een politieke en kritische benadering van de wereld aan
toevoegen – met een voorbeeldfiguur als Broodthaers. Wat dit betreft, is zijn werk een
waardige vertegenwoordiger van dat Visionaire België dat zo schitterend werd gehuldigd
door Harald Szeemann in zijn postume tentoonstelling van 2005 in het Paleis voor Schone
Kunsten in Brussel.
The Black Sun is een 16mm-filmdiptiek die op het moment dat we dit schrijven nog in
wording is. Er bestaan niettemin al tekeningen van het project.

droomachtige beelden op. Enerzijds dat van een ingebeeld leven dat verbonden is met de natuur en anderzijds, in het technologische register, dat van een
leven dat wordt beheerst door machines. Een dubbel beeld, dat symbool staat
voor de verdrongen schizofrenie van onze maatschappij.
Op die manier wekken de bewegende beelden van Bellinkx altijd het
gevoel op dat er zich, verborgen in het vertrouwde, een doof en stom existentieel drama afspeelt, een door en door menselijk drama. Het is veelzeggend
dat in Stasis (2013), een van zijn laatste werken, geen organische of dierlijke
natuur wordt geënsceneerd, maar mannen die worstelen met tafels. We zien
mannen die tafels optillen door ze in hun mond te klemmen, overgeleverd
aan een vreemd ritueel: uit de diepte van de nacht doemt langzaam maar
zeker, in opeenvolgende lagen, een piramidale constructie op die bestaat uit
mannen en zwevende tafels. De piramide, tegelijk monument en graf, is de
plastische vorm van een intellectuele, politieke of artistieke faraonische constructie. De besloten sfeer van de ruimte waarin de scène zich afspeelt en de
trage, cirkelvormige bewegingen van de camera roepen de context van een
‘geheime bijeenkomst’ op. Wat we zien, is het beeld van een perfect ingeslepen ritueel en het symbool van een succesvolle bundeling van krachten. Uit
deze samenwerking of perfecte koppeling ontstaat een volmaakt hiërarchische
machtsstructuur, die als een dreiging opdoemt uit de diepte van het geheim
– het droombeeld van een grandeur, deze die ontstaat op de agora, tijdens
concilies, bij rondetafelgesprekken en andere manieren van vergaderen aan
de top. Maar terwijl eendracht macht maakt, sluit ze tegelijk ook het andere
en het verschillende uit. Bijgevolg is wat we daar eigenlijk zien niet zozeer
een verwarrend en schizofreen beeld van de wereld maar wel een allegorie
van machtsverhoudingen, van dominantie en onderwerping, die ons leven in
gemeenschap domineren. Bellinkx vertrekt van de realiteit maar verschuift
subtiel haar paradigma’s, wat resulteert in een meerlagig werk dat doordrongen is van een duistere poëzie die aanzet tot nadenken over de waarachtigheid
van onze relatie met de wereld.
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