
OCCUPIED

Het werk van Peter Downsbrough stelt de nodige vragen naar de condities van de
hedendaagse publieke en private ruimte. Zijn voort-durende interventies waarbij de taal als
middel van uitdrukking wordt gebruikt vertellen over het paradoxale van zowel splitsende als
samenbrengende onderdelen van elke ervaren ruimtelijkheid. Ver-talen van gegevens, met
het telkenmale opnieuw en steeds anders schakelen van fragmenten. Woorden zijn hierbij de
uitdrukking van het communicatief systeem. Woorden worden objecten, krijgen nieuwe
betekenissen, worden tekens in de ruimte. De nauwgezette en exacte verdelingen van lijnen,
letters en woorden -een link met de geschiedkundige proportiesystemen ligt voor de hand-
laat telkens een nieuwe "zin" ontstaan : de orgine van elke communicatie, of de betekenis
doorheen het teken van het woord.
Hierin ligt de actualiteit van het werk van Peter Downsbrough : geworteld in de geschiedenis
van onze omgeving weet hij dit communicatief systeem te verplaatsen naar die nieuwe
wereld van de media. En juist doorheen het gebruik van die nieuwe middelen wordt het doel
van het werk (her)kenbaar. Media als middel, communicatie als doel. De eenvoud van
woorden en lijnen en de complexiteit aan verkregen betekenissen dragen dit werk waarbij
elke "lezer" (of toeschouwer, of gebruiker, of in dit geval zelfs "bezetter") zelf zijn intonatie
legt, zelf het werk op de hem/haar eigen manier in zich opneemt.
Naast de private en semi-private ruimte waarin zich het werk van Peter Downsbrough
afspeelt, of met name de omkadering van galerijen en/of musea, is er sinds meerdere jaren
een evolutie te bespeuren. Terwijl het werkterrein van Peter Downsbrough zich nu meer en
meer naar het publieke reikt blijft het werk op identieke wijze overeind en relateert zich sinds
meer dan 30 jaar tot de dialoog tussen dit publieke en het private van de bewustwording.
Specifiek "omlijnd" opent het oeuvre zich doorheen allerlei interpretaties van mogelijkheden. In
zijn publicaties maakt de kunstenaar notie van het stedelijk en industrieel karakter van elke
leefomgeving. Objecten als woorden, al dan niet gesplitst in fragmenten worden opgenomen
in de eenvoud van vierkanten en rechthoekige omkaderingen die het perspectivisch karakter
van het werk formeel ondersteunen en de direkte omgeving bevragen. Dit conceptueel
geheel van vormobjecten doen aldus nieuwe denkbeelden ontstaan die niemand meer
ongemoeid kunnen laten.
En meer dan ooit vertaalt zo de plaats van het gebeuren over een niet-plaats. Het werk van
Peter Downsbrough is hiermee atopisch te noemen : wel te plaatsen maar niet te vatten op
een welbepaalde vaste plaats, steeds gerelateerd tot een welbepaalde architecturale
context en verbonden met de sociale omstandigheden van de "plek", telkens op afstand, als
handeling zowel weg en verspreid als nabij en samengebracht. Elke plek, waar ook ter
wereld in één onderlinge contextueel gebeuren waarbij de genoegdoening van bezit zich in
het werk zelf manifesteert doorheen niet-bezit. Kunst als teken van betekenis.



Een analyse van de titel van de voorgestelde film "OCCUPIED" is een eerste link tot het
begrijpen van de betekenis van dit werk. Occupied kan aldus worden vertaald in een drietal
essentiële begrippen zoals "bezet", "het ingenomen zijn van een plaats" en "bewoond".
Deze meerduidigheid dat vervat zit in dit ene woord zet zich ook verder in de verschillende
planvormingen en denkniveaus tot enige verklaring van deze film.
Er is vooreerst de direkte betekenis : het statisch formele van de nabijheid, het kader
waarbinnen het onderwerp zich laat grijpen : entre parenthèses / SET.
Er is de tweede laag van het fotografisch-filmische tegenover de beweegbaarheid van het
beeld. Deze beweging manifesteert zich doorheen een reeks van ontdubbelde opnames die
in hun beweging dit inherent statische teniet doen : naast het symmetrische in planvorm zoals
dit in de architectuurgeschiedenis als het klassieke houvast wordt bestempeld, en het
vertikaal symmetrisch wat zich vertaalt heeft in de opnametijd en wat zichtbaar wordt in de
getoonde beeldenweerspiegeling, is er voornamelijk de ontdubbeling in diepte. En hierin zit het
belangrijkste van het werk van Downsbrough verscholen : de direkte afstand tussen het
onderwerp zelf en het zien van dit onderwerp : HERE, AND.
Maar er is vooral de derde betekenis die zich als een onderliggende laag doorheen de gehele
film beweegt : het reflectieve contextuele van de plaats van het gebeuren en het het
cognitieve dat kan worden waargenomen en opgeslagen : TO CONTAIN / AS.
En evenzeer als deze drie niveaus van duidingen is er de rol die toebedeeld wordt aan de
teksten, de drie stemmen en aan de drie verschillende beeldritmes die elk op welbepaald
tijdstippen samenvallen en die pas dan een essentiële hedendaagse thematiek in dit werk
blootleggen, namelijk dat de betekenissen van de woorden nog steeds niet zijn vastgelegd.
Met dit alles gaat het in "OCCUPIED" om het ultieme van een neutrale lege plek, een
grootstedelijke niet-plek die ingenomen is door een significante massieve leegte waarbij de
gebouwen als getuigenissen van een moderniteit een reflectief kader vormen voor een ruimte
die ooit formeel een deel van de stad in bezit heeft genomen maar hier omgevormd is tot een
denkpatroon die elke gebruiker achterlaat met een inkeer naar de eigen bewust-wording.


