
                                

tentoonstelling  1 mei - 30 juni 2013 
vernissage     1 mei om 19u in De Mijlpaal 
inleiding        Eric Bracke, cultuurjournalist 
finissage       29 juni ‘feestdag van de steenbakkers’ 
      
 

Clash van lijn 80 en lijn 81 met lijn 24 en lijn 36! 
Twee jonge wolven en twee oude vossen. 

Een tentoonstelling als kruising van vier levenslijnen: Eduardo Chillida (1924) met 
Renato Nicolodi (1980) en Camiel Van Breedam (1936) met Remco Roes (1981). Een 
vierluik van vier boeiende kunstenaars waarvan het werk - ondanks of dankzij hun 
verschil in leeftijd - overeenkomsten tonen met elkaar. Is er nood aan een gesprek 
tussen de oudere en de jonge garde? Wat hebben beide generaties elkaar te vertellen? 
Wat onderscheidt hen van elkaar? 

Ruimte en architectuur vormen de gemeenschappelijke noemer van deze tentoonstelling. 
De vier kunstenaars hebben allen een meer dan gewone belangstelling voor de 
bouwkunst in de brede betekenis van het woord. Eduardo Chillida  studeerde architectuur, 
Camiel Van Breedam heeft een grote voeling met de zuivere vorm, zijn grote interesse 
voor de periode van het Bauhaus is hieraan niet vreemd. Renato Nicolodi is de uitbeelder 
van een archetypische architectuur die aan verschillende periodes in de bouwkunst kan 
gelinkt worden maar een virtuele wereld weergeeft. Remco Roes voert zijn doctoraat uit 
aan de faculteit Architectuur en Kunst van de universiteit van Hasselt. 

Dat deze vier kunstenaars een zeer individueel en verschillend parcours  volgen, wordt 
geïllustreerd  door de titels van hun werken in de tentoonstelling in De Mijlpaal. 

De ets ‘Homenaje a Heidegger: Bauen, Wohnen, Denken’ en de zeefdrukken ‘Madrid ‘en 
‘Bilbao’ van Eduardo Chillida verwijzen naar zijn filosofische benadering van de spirituele 
dimensie van de ruimte en doen denken aan hypothetische en reële plattegronden van 
gebouwen en steden. De ‘vier schuine daken’ en de houten torensculpturen van Camiel 
Van Breedam, refereren dan weer naar assembleren en construeren. Zijn houten kastjes 
worden opgebouwd tot zuivere structuren. De Latijnse titels  als ‘Memento Mori’  en ‘Atrium’ 



van de gebouwen van Renato Nicolodi roepen onmiddellijk reminiscenties op aan een 
architecturaal verleden. Toch zijn het fictieve, niet bestaande gebouwen waardoor de 
verwarring bij de toeschouwer nog sterker en intenser wordt. Herkenbaar en 
vervreemdend! Archivering en classificatie als handeling in de ruimte, als basis van het 
onderzoek van Remco Roes, geven zijn diepgaand zoeken naar ordening zichtbaar weer. 
Als casus gaat hij met de verzameling en de kunstwerken van Camiel Van Breedam aan 
de slag met een eigen invulling en interpretatie die hij de titels ’ontmoeting’ en 
‘observaties’ meegeeft. 

Vier kunstenaars waar voor - ruimte, leegte, stilte, inhoud, materie, bezieling, verleden, 
natuur - sleutelwoorden zijn om hun werk te benaderen en te ontmoeten. 

Ruimte en leegte zijn woorden die verwijzen naar Octavia Paz ‘de grens waar het ik eindigt 
en het andere, het vreemde begint’. Verwijzingen die herinneringen oproepen aan een 
sacrale ruimte waar de stilte hoorbaar is. Misschien is deze innerlijke ruimte, de 
onbekendheid die in de werken opgesloten zit en door de kunstenaar vrijgemaakt wordt, 
niet definieerbaar doch waarneembaar met onze zintuigen? 

Instinctief voel je de inhoud, maar hoe moeilijk lijkt het, om deze met woorden uit te 
leggen. Begeven we ons nu in het domein van het onzegbare? Moderne en actuele 
kunstenaars zoeken vaak een antwoord op de vraag hoe zin aan het leven te geven. 
Vandaag nemen kunstenaars de rol op zich om na te denken en te filosoferen. Op een 
tastbare manier trachten ze vervolgens met hun kunst te laten zien, datgene wat 
nauwelijks zichtbaar of hoorbaar is.  

Op een bijzondere en creatieve manier gaan ze met de materie om, het hout met de 
verleiding van zijn geur, het beton met de uitstraling van zijn kracht, de lijnen met de 
onsterfelijkheid van zijn contrast. Aldus bezitten hun kunstwerken een grote authenticiteit 
en bezieling en worden ze uitgevoerd met groot vakmanschap. 

Hun taal raakt ons, een oerinstinct dat ergens diep in ons zit, wordt aangesproken. Het 
verleden lijkt altijd ergens nabij. Is dit een aanvoelen van de eeuwigheid of misschien nog 
beter een heimelijk verlangen hiernaar? Omdat ze refereren aan die oervormen lijken hun 
werken eenvoudig, toch stellen ze ons voortdurend vragen en worden we aangetrokken 
door hun inwendige energie en kracht. Hun kunst bezit een monumentaliteit, die niet 
bepaald wordt door hun omvang. 

En wat met de tegenstelling tussen het schijnbaar herkenbare maar toch niet bestaande 
beeld. Is dit een zinsbegoocheling, of wil het ons aanzetten om beter te kijken en na te 
denken? Hun beeldtaal bezit immers heel wat verrassende kwaliteiten. Zoals ook de 
vergelijking met de natuurlijke eenvoud van de natuur, met zijn spontane fracturen, wat in 
hun creatief proces, spanning, eindeloosheid en onbegrensdheid oproept. 



Vier kunstenaars, twee generaties, op zoek naar de weergave van hun eigen artistieke 
ruimte. Elk zo verschillend en bepaald door hun opvoeding en de geest van hun tijd. De 
jonge wolven springend en vitaal, gevormd door nieuwe technieken en moderne 
multimedia. De oude vossen getekend door de rijkdom en de expertise van hun 
loopbaan.  

Zal de clash van de vier leeftijdslijnen sporen nalaten? 
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