
Een collage van drie
Willem Elias bespreekt drie Vlaamse kunstenaars: Mark Cloet, Pjeroo Roobjee en Sleppe 
zijn stuk voor stuk tot de verbeelding sprekende artiesten, die volop onze aandacht 
verdienen. Hun werk kunt u bekijken in respectievelijk het beeldenbos en de galerij 
van William Wauters, het Maison de la Culture van Doornik en Jan Colle Galerij.

Mark Cloet speelt voor grote duim
Men zegt wel eens dat men een kei 
het vel niet kan afstropen. Mooie 
wijsheid. Maar voor de steenachtige 
vormen van Mark Cloet geldt dit 
niet: integendeel, hij geeft ze een 
huid, een gevoeligheid, een karakter. 
Geen ‘ziel’, dat is innerlijkheid, 
verheerlijking van de kern als illusie 
van wat er zo al essentieel zou zijn aan 
het één of ander ding. Buitenkanten 
zeggen soms meer dan niet te 
vatten diepten. Claude Lévi-Strauss 

noemde het impressionisme ooit een 
‘epidermische revolutie’. Kan wel zijn, 
maar het zette wel het platonische 
academisme op zijn kop. Kunstenaars 
zijn specialisten van de oppervlakten, 
niet van de oppervlakkigheid. De 
geknede stenen van Mark Cloet 
dragen betekenisvolle sporen, ze 
tonen de werelden die hij oproept.

Als ik Jimmy Koppen mag geloven 
in zijn magnum opus, Vrijmetselarij 

voor Dummies, zou dit achtbaar 
genootschap de kubieke steen zien als 
symbool voor de vervolmaakbaarheid 
van de mens. Raar, de mens als ideale 
kubus. Allicht is Plato in de buurt. 
Die heeft wat met ideeën aangericht. 
Van kunst hield hij niet omdat het 
een afbeelding van een afbeelding 
is. In de negentiende eeuw braken 
kunstenaars met dit gedachtegoed. 
Kunst is geen afbeelding en de 
realiteit evenmin. Kunstenaars 
drukken haar uit of construeren haar. 
Soms maken ze de idee zelf.

Voor Mark Cloet zijn de 
stenen de oriëntatiepunten 

in zijn leven. Hij bakent 
er zijn existentie mee af. 
Zijn steenachtigen zijn 

levensmijlpalen, bakens in 
de cakewalk van het bestaan

Dat is ook wat Mark Cloet doet. Hij 
kapt niet aan de ruwe steen om er een 
gladde kubiek van te maken. Anti-
platonisch zoals veel hedendaagse 
kunstenaars zijn, doet hij het 
omgekeerde: van de perfectheid van 
de kubus maakt hij een vorm die 
spreekt en het leven zelf uitstraalt. 
De mens draagt de sporen van het 
werken aan zichzelf. Dat maakt 
precies de huid waarover ik het had. 
Voor Mark Cloet zijn de stenen de 
oriëntatiepunten in zijn leven. Ja, 
zoals de keitjes van Klein Duimpje, 

Mark Cloet, ‘Op grensgebied Gent en rechtbank Gent’ © Ingrid de Mecheleer
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maar dan niet enkel om de terugweg 
te vinden. Cloet bakent er zijn 
existentie mee af. Zijn steenachtigen 
zijn levensmijlpalen, bakens in de 
cakewalk van het bestaan.

EXISTENTIËLE ERVARINGSRUIMTE

Een steen spreekt tot de verbeelding. 
Als gebakken klei vormt hij de basis 
van de bouwcultuur. Als kei heeft hij 
een lange reis afgelegd, gebeeldhouwd 
door de natuur. In die zin 
symboliseert hij de overgang tussen 
cultuur en natuur, tussen construeren 
en constructie zijn. Het werk van 
Mark Cloet heeft te maken met de 
ervaring van ruimtelijkheid. Geef me 
wat stenen in de hand, vraag me ze 
te plaatsen en het wordt een hoopje 
brikkeljon. Wijs die opdracht aan 
Mark Cloet toe en hij tovert een plaats 
om tot existentiële ervaringsruimte 
met zelfs metafysische trekjes: wat 
is de oorsprong van het bestaan? 
Wat is de zin van de levensweg? 
Zijn stenen geven geen aanstoot 
waarvoor Petrus – overigens met zijn 
naam ongetwijfeld een specialist 
ter zake – in de bijbel waarschuwt: 

maak van een verkeerd gelegde 
steen geen hoeksteen waarover 
men struikelt. Petrus had beter 
gezwegen over slecht bouwwerk 
want hij was ook een meester-
verloochenaar op de chronometrie 
van de haan. Integendeel, de stenen 
van Mark Cloet scheppen vertrouwen. 
Doorheen een tentoonstelling van 
Mark Cloet stap je niet met SS-achtig 
laarzengeklak. Je loopt op je tenen 
en schuifelt luisterend naar wat de 
stenen fluisteren.

Doorheen een 
tentoonstelling van Mark 

Cloet stap je niet met 
SS-achtig laarzengeklak. 
Je loopt op je tenen en 

schuifelt luisterend naar 
wat de stenen fluisteren

Komt nog bij dat zijn objecten niet 
van steen zijn, maar een waaier 
van betekenis-producerende 
materie-wisselingen in zich 

dragen. Het materiaal maakt naast 
de vormloosheid van de vorm 
hun inhoud uit. Wat Umberto 
Eco toeschreef aan de informele 
schilderkunst, Pollock en co, geldt 
ook voor Mark Cloet: het zijn open 
sculpturen. Wie een lentewandeling 
met een kunstbezoek wil combineren 
moet bij William Wauters ook eens 
naar de zijmuur van zijn galerij gaan 
kijken. Daar hangen drie prachtige 
platen, zeg maar drie bronzen 
tafelen, die de ongeschreven teksten 
symboliseren. Op het einde is er het 
woord. Dat werk geeft te kennen hoe 
een goed boek moet zijn, namelijk 
open en gesloten tegelijk. Het is een 
hommage aan de tekstvaardigheid van 
de mens. Het geloof in de letter dat 
letterlijk een ongeloof moet zijn wil de 
tekst geloofwaardig blijven.

Behalve de installaties die in Europa 
ongezien zijn omdat ze in de Far West 
van Texas gecreëerd werden en zich 
nu in het nabije oosten (Oost-Eeklo) 
bevinden, zijn er ook de tekeningen 
waarin Mark Cloet zich uitleeft als in 
een dagboek, kompas en reisverslag 
tegelijk.

De rebelse artistieke wildeman, Sleppe, 
maar sobere jongelingen te vriend

De drie eerste de besten samen 
nemen om een tentoonstelling te 
maken, behoort niet tot de regels 
van de job die men ‘curator’ noemt. 
Even reflecteren over dit eigenaardige 
jonge duo, Marjolein Labeeû en 
Niels Ketelers, samen met de niet-
streken-verlerende vos, Sleppe, 
komt dus neer op het zoeken naar 
een gemeenschappelijkheid. In de 
controversiële Jan Colle Galerij kan 
de reden niet zijn dat ze alle drie 
goed verkopen. Jan is nog van de 
zeldzame soort die van een filosofie 
vertrekt als grond voor zijn selectie. 
Hij is een karakter-galerist, voor een 
stuk zelf kunstenaar. De basis zou 
uiteraard ook een verschil kunnen 
zijn. Hopelijk. Maar dan nog moet dat 

Sleppe, ‘Ikea’  Olie op doek,  2011 – 2012, 110 cm  x 160 cm © Jan Colle
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verschil vergelijkbaar zijn wil het enige 
significantie vertonen. Appelen naast 
peren etaleren, deugt enkel op een 
fruitkraam.

DE GEKKE WERELD VAN SLEPPE

Sleppe (°1953) was van bij zijn 
eerste tentoonstelling (1977) een 
revelatie. Hij en zijn vrouw Della 
waren vernieuwers van het medium 
‘keramiek’. Potten bakken was hun 
ding niet, ze braken ze liever. In 
tegenstelling tot hun leermeesteres, 
Carmen Dionyse (1921-2013), 
een internationale naam in de 
keramiekwereld, maakten zij geen 
mystieke heidens-religieus aandoende 
statuetten, waarbij het gebakken-zijn 
de kleur bepaalt met hoogstens wat 
groen of purper in het glazuur. Sleppe 
en Della evoceerden daarentegen een 
frivole wereld vol gekke toestanden in 
een wild coloriet. Wie goed kijkt ziet 
daarenboven een scherp maatschappij-
kritische inslag, nagalm van mei ’68. 
In de schilderkunst zit men op dat 
ogenblik in volle ‘nieuwe figuratie’, zeg 
maar de Vlaamse versie van de Pop 
Art. Een vorm van schilderkunst die 
Sleppe dan ook zelf beoefende. 

Sinds een paar jaar 
heeft Sleppe zijn 

keramiekinstallatie van de 
hand gedaan. Schilderen 
blijft hij. De gek houden 

met de wereld ook

Sinds een paar jaar heeft Sleppe zijn 
keramiekinstallatie van de hand 
gedaan. Gezond zijn ovendampen 
niet. Schilderen blijft hij. De gek 
houden met de wereld ook. Zo maakte 
hij een reeks Ikea-schilderijen. 
En inderdaad waarom niet? Deze 
meubelgigant zou beter de zwakke 
kwaliteit van zijn producten niet 
bevestigen door clichématige kitsch 
tableautjes aan te bieden die eerder 
ontsieren dan verfraaien. En een 
politieke ondertoon opwekken, kan 
Sleppe niet laten en evenmin deren. 
Een reeks keukenkastachtige werkjes 
houdt een knipoog in naar de politiek 

doorgestoken kaarten van vandaag. 
Maar het is niet hier dat we een band 
gaan vinden met zijn twee jonge 
vrienden. Onze generatie is het lachen 
aan het verleren, zonder het te kunnen 
verloochenen weliswaar. De wijsheid 
zit nu bij de jeugd.

Hier een geslachtelijke 
interpretatie aan te 

geven durf ik niet meer. 
Maar op fluisteren is nog 

steeds weinig controle 
mogelijk. Dus.

Er is een andere connectie. In zijn nog 
steeds flamboyante coloriet (dit is het 
grote verschil met Marjolein en Niels) 
zitten een aantal schilderkundige 
regels die wel aansluiten bij de 
esthetische principes van de twee 
anderen. In zijn huidige schilderijen 
zit een onzorgvuldig (weer een 
verschil) afgewogen spel van 
polariteiten. De gulden snede wordt 
er al eens verborgen in toegepast. 
Maar in een dergelijke ordening 
vindt God zijn katten niet terug. 
Volgens de oude dialectiek worden 
tegendelen tegenover delen geplaatst, 
echter steeds slechts gedeeltelijk, 
zodat de evenwichtsoefening haar 
geloofwaardigheid bewaart, zeg maar 
haar menselijkheid.

NIELS KETELERS EN MARJOLEIN LABEEÛ

Niels Ketelers (°1985) en Marjolein 
Labeeû (°1982) zijn niet, zoals 
Sleppe, in Sint-Lucas Gent aan 
de deur gezet. Zij vonden er hun 
artistieke weg en elkaar. Deze grote 
geestesverwantschap tussen beiden 
resulteert toch in een groot verschil 
in het werk. Hier een geslachtelijke 
interpretatie aan te geven durf ik niet 
meer. Maar op fluisteren is nog steeds 
weinig controle mogelijk. Dus.

Niels verkiest dat ik weinig woorden 
gebruik over zijn werk, maar hij 
vergeet hoe moeilijk kort schrijven 
is. Nochtans slaagt hij er zelf in om 
dat minimalisme in zijn artistieke 
arbeid te realiseren en dat kan niet 

gemakkelijk zijn. Maar dat is snel 
vergeten als men het kan en hij kan 
het. Parmenides en Heraclitus brengt 
hij tot onrustige stilstand: worden en 
zijn, in één beeld gebracht. Daarvoor 
zoekt hij de losse grond. Zwart verlaat 
het wit niet en het witte wordt niet 
zwart. Grijze schaduwen zijn niet voor 
op atelier. Orde is verborgen chaos 
en chaos heeft haar eigen ritme. Het 
tweedimensionale verlangt naar een 
uitbreiding naar een derde (sculptuur, 
installatie), maar wil ook zichzelf 
blijven. Daarom houdt schilderkunst 
van de materie van haar eigen 
huid, die haar karakter toont, haar 
identiteit.

Elke generatie heeft zo 
haar vorm van protest

Ook Marjolein bevraagt de identiteit. 
Ze ziet deze niet als een ‘telos’, als iets 
waar naar toe gewerkt wordt, maar 
als een oorsprong en wat daar ooit 
uit voortgekomen is. Voorwaarde 
overigens opdat er toekomst zou 
zijn. De herinnering houdt haar 
bezig. Ook hier speelt de huid een 
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Pjeroo Roobjee, ‘De Neerval van de amechtige engel M       
op doek, 180 x 195 cm. De tentoonstelling ‘Een klein         
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rol, maar ze is leder geworden. Dit 
materiaal houdt het geheugen vast 
en laat ook toe dat men erin krast. 
Om die abstracte werken beter te 
begrijpen, neemt men best een ouder 
werk in ogenschouw. Een duidelijk 
oertypische oude oma, verf op doek, 
met wazige blik, metafoor voor zowel 
de herinnering aan het verleden als 
voor de vraag naar de eigenheid van 
onze voorsprong, wordt deels met 
kruissteken overnaaid. Haar identiteit 

wordt aldus ingewikkeld, complex 
verpakt.

Marjolein en Niels hebben ook samen 
een video gemaakt: Sound of See. 
Een zeelandschap, samengesteld uit 
een verwikkeling van vijf locaties, 
laat een rustgevend klotsend op en 
neer geluid horen. Ontspannend bij 
het eten van zelf te pellen garnalen 
met een Rodenbach. De klank is 
echter opgenomen aan de oprit van 

een autosnelweg. Behalve dat het 
een mooi voorbeeld is van een van 
de strategieën van de conceptuele 
kunst, namelijk ons bewust te 
maken van de mogelijke misleiding 
van de zintuigen, bevat het ook een 
ecologische boodschap. Dan toch een 
verwantschap met de maatschappij-
kritische dimensie van Sleppe? Elke 
generatie heeft zo haar vorm van 
protest.

Pjeroo Roobjee wordt gevierd,  
niets te vroeg!
Pjeroo Roobjee (°1945) is een rasechte 
vertegenwoordiger van de ‘narratieve 
schilderkunst’. Hij mag tot de eerste 
lichting gerekend worden van de 
vernieuwing in de Gentse Academie 
onder invloed van Jan Burssens en 
Pierre Vlerick. Als jonge held was hij 
reeds als twintiger een symbool voor 
de vrijheid van die tijd. 

Hij is een groot verteller, maar zijn 
verhaal is niet echt dit van een vrolijke 
Hans. Het is wrang en sarcastisch. 
Dit ‘sarcasme’ mag men niet verkeerd 
verstaan. Het betreft niet zijn 
negatieve kijk op de wereld, maar wel 
de visie van een lieve bezorgde man 
op de negativiteit van het verloop op 
de aardkloot en zijn bewoners. Dit 
verschil is een beetje te vergelijken 
met de twee lopende interpretaties 
van het werk van de Sade. Of hij is een 
viespeuk met een abnormale fantasie, 
of hij is een ziener die oog heeft voor 
de penibele machtsverhoudingen in de 
maatschappij. Niet Sade is sadistisch, 
maar de mens is het. Hetzelfde geldt 
voor Roobjee. Hij ‘is’ geen sarcast, 
maar hij schildert de sarcastische 
realiteit van onze tussenmenselijke 
verhoudingen. Hij gebruikt hiervoor 
het medium van de bittere lach, 
homerisch en sardonisch tegelijk, 
grimmend en allerminst glimmend. 
Hij gebruikt hiervoor alle betreffende 
stijlfiguren die de literatuur ons 
overgeleverd heeft: de parodie, de 
travestie, de pastiche en de persiflage. 
Roobjee past deze technieken van 
de taal toe op het beeld. Dit is een 
belangrijk aspect van zijn ‘narratief’ 
schilderen. Daarenboven is hij ook een 
meester van het woord. Hij schrijft 
romans en theaterstukken in een 
woordbrekend taalgebruik. Dat doet 
hij ook in zijn schilderijen. 

Zijn beelden zijn iconoclastisch en 
blasfemisch tegelijk, ze breken met 
de geijkte voorstellingswijze en ze 
tarten de gevestigde waarden. Qua 
compositie vertrekt hij van al dan niet 
gekende schilderijen waarop hij zijn 
ontluistering toepast. De voorwerpen 
van zijn spot zijn de menselijke 
tekortkomingen, zoals de burgerlijke 
bekrompenheid, de hypocrisie, alle 
vormen van geweld, racisme, fascisme 
en … we kennen onszelf. Zoniet zal 
Pjeroo Roobjee het ons leren. Hij sluit 
uiteraard goed aan bij het geweten-
schoppend anarchisme van Louis Paul 
Boon.

De voorwerpen van zijn 
spot zijn de menselijke 

tekortkomingen, zoals de 
burgerlijke bekrompenheid, 

de hypocrisie, alle 
vormen van geweld, 

racisme, fascisme en … 
we kennen onszelf

Roobjee heeft verder ook een voorliefde 
voor zowel de creatieve als de verdorde 
kant van de volkse gemeenplaats en de 
eraan verbonden wereld van de kitsch. 
Waarheden zijn nu eenmaal clichés die 
rijmend klinken.

Willem Elias
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        Messire Roobjee d’Ellezellles’, april-mei 1999, olie 
         ne rétrospectieve, une petite retrospectief’ is nog te 

          ture, Doornik. © William Wauters.


