
DELME 1995

Maart 1995 : een telefoon van Marthe Wéry met uitnodiging voor een gezamenlijk project in de
Synagoge van Delme.
Ik sta perplex. Het werk van Marthe Wéry had sinds geruime tijd enige belangstelling gewekt
om reden van de meerduidigheid doorheen de eenduidige vormexpressie. De drang om meer te
weten te komen was een eerste aanleiding naar een positief antwoord. Ooit had ik voor mezelf
een voorstel gedaan om de vloer van het Museum Dhont-Dhaenens te Deurle opnieuw te
herleggen in een gegoten egale donkere vloer (wat de oorspronkelijke idee was van de
architect) om zo een nieuwe sokkel te maken voor het werk. De vloer als sokkel, de bezoekers
op de sokkel, de bezoekers samen met het werk op een sokkel. De verdwijning van de sokkel.
Het werk van Marthe Wéry was hiervoor aanleiding geweest..
Tijdens de rit naar Delme heeft Marthe het over zovele dingen die de rijkdom van schilderkunst
in zich houdt, over de kleuren, over de juistheid van kleuren, zelfs over de grijze kleur van de
wagen. Een overdonderende stortvloed van bedenkingen verklaart een voortdurend bezig zijn
met de materie van de kunstenaar : het schilderen. We rijden langsheen de veelkleurige
landschappen, de grote rurale oppervlaktes in noord-oost Frankrijk die wij niet meer kennen in
Vlaanderen. Marthe vertelt over de gele vlakken tijdens de lente, we rijden doorheen een grijze
lucht.
De synagoge van Delme (we bezochten ook het kleine joodse kerkhof met de desolate verticale
stenen, schuin doorheen de tijd) is een gereconstrueerd gebouw van 1948, heropgericht na de
brand die de vroegere synagoge volledig verwoestte. Het is een eenvoudig gebouw, duidelijk
van structuur en bezit niet die potentie van een historisch gebouw. Het is een residu-gebouw
en daardoor juist geschikt om er kunst in onder te brengen. Marthe en ik wandelen door de
ruimte, ze vertelt over de installatie van o.a. Daniel Buren die de gehele vloer met witte
kiezelsteentjes had belegd, de witte kleur die de reflectie van het licht teweeg brengt en de
ruimte vult. Marthe spreekt over de moeilijkheid die ze heeft om na een dergelijke ingreep ook de
ruimte te kunnen 'nemen'. We wandelen verder, bestuderen de ritmiek, de lichtinvallen, de
hoogte, de vide, de leegte. De driekwart rondgang op de verdieping boeit ons. We kijken in de
ruimte.
Plots stelt Marthe me voor voldongen feiten : "Wat wil jij hier doen ?". Ik word teruggegooid naar
het feit van mijn vakgebied : gebouwen en/of architectuur. Ik denk aan Alberti, de renaissance-
architect die het zowel over schilderkunst (De re pittura) als over architectuur heeft gehad (De
re aedificatoria). De synagoge bezit een renaissance-grondplan in de vorm van een grieks
kruis. Zou het goed zijn om een tekst van Alberti op de omliggende lijst te plaatsen ? Marthe kijkt
verwonderd: "Waarom dit voorstel?". De structuur en de ruimte als volume is één van die
belangrijke dingen in het bouwen. Het lezen van de tekst maakt dat de toeschouwer een
rondgang maakt, dat hij/zij de ruimte moet "inzien", dat hij/zij de ruimte "leest". Marthe zwijgt.



Alweer wil ik geen kunstenaar zijn maar met gebouwen bezig zijn, synthese maken via het
geanalyseerde. Zien als een eerste gebeurtenis van het denken. Alweer wil ik gewoon niets
meer doen, alsof mijn taak nu reeds volbracht is. Ik heb de ruimte laten zien, aan anderen om ze
in te nemen.
Marthe wil dat ik meewerk aan het geheel, maar nu start de grote moeilijkheid: zoals Buren het
haar moeilijk maakt, maakt Marthe het nu mij moeilijk. Ik trek me terug, wil echt niets meer doen.
Marthe werkt aan haar installatie. Ik bezoek haar atelier en ze spreekt over de nieuwe techniek
om monochrome panelen te beschilderen: het laten vloeien van de verf over de panelen. Ik
verhaal over het verschil tussen architectuur en kunst : wie kan met welke fouten werken?
waar worden er geen fouten geduld? Marthe wil dat de panelen werken, dat de voegen
tussen de panelen zich anders gedragen op het einde van de tentoonstelling dan bij het begin.
Dit kan niet in architectuur, dit kan wel in kunst.
Meer en meer doordringt me de idee om het niets-doen te doorbreken. Ik laat een postkaartje
drukken met daarop de analyse van het gebouw: een overlappen van plattegrond en
doorsnede, voor mij een manier om de ruimtelijkheid via een tweedimensionaliteit weer te
geven. Doorheen de geschiedenis verliezen we trouwens steeds meer en meer, zeker
wanneer het over ruimtelijkheid gaat, alsof we nu nog enkel met de schoonheid van de
objecten bezig zouden zijn. Het kaartje wil ik leggen aan de ingang bij de tentoonstelling.
Iedereen kan er eentje meenemen : "une carte de visite". Het gebouw als gastheer, de
gastheer die het kunstwerk toont. Architectuur ten dienste van de kunst. Zo hoort het en niet
andersom.
Alweer zet ik mezelf op een eindpunt terwijl Marthe me belt om toch iets te doen. Het wordt
moeilijk, alles is gedaan, gezegd, gedacht en Marthe maakt haar werk dus mijn rol is klaar, af.
Maar de ruimte van de synagoge blijft me bij, het licht, de geometrie (heeft het iets met de
David-ster te maken?). Rondgang, gebouw, structuur, alles is er terwijl het lezen van dit alles
er niet onmiddellijk zichtbaar is voor de toeschouwer die ik hetzelfde wil geven als aan Marthe.
Hoe lees je, wat wil je lezen ? "Tavola" is een woord dat zowel connotaties heeft in
schilderkunst en in het interieur. Het is het enige woord dat tevens in de geologie voorkomt :
tafelberg. Een tafel voor Marte Wéry? Het idee lijkt me plots evident. Kunst, interieur, gebouw
en landschap dat verweven zit door één woord. Kan de ruimte nu gelezen worden? Kan deze
nu gelezen worden via tekeningen, via een "tafel"? Een tafel op de tafel? Ik ontwerp een
eenvoudig geometrisch leestafeltje en tabouretje, in een uniform vezelmateriaal, met een
onafgewerkte oppervlakte, in drie exemplaren. Op het tafelblad van één tafeltje komt een kader
("raam") met daarin de geometrie van de ruimte.
De vernissage, een zaterdagnamiddag. Eén tafeltje met één tabouretje wordt geplaats op één
van de punten vanuit de geometrische analyse het gebouw, axiaal op de verdieping. Een
zonnestraal tijdens de opening van de tentoonstelling laat een schaduw achter van het patroon
van het raam boven het inkomportaal op de tekening : het raam in het raam, het licht in de
ruimte.



Marthe Wéry plaatst een installatie: beschilderde panelen liggen schuin over de gehele ruimte,
in een exact gebroken wit dat de kleur van het licht weergeeft, een niet-kleur zoals goud dit
was voor renaissance-schilders. Ze heeft de ruimte "genomen" zoals alleen een kunstenaar
een ruimte kan nemen. Architecten geven, kunstenaars kunnen nemen. De installatie vertoont
bewegingen door het ingrijpen van de verf op de panelen. Onder de schuine vlakken een
aantal balkjes ter ondersteuning, slechts enkele en dan nog allemaal verschillend schuin.
Duidelijk het werk van een kunstenaar, een architect zou het geordend doen, recht.
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