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V O O R W O O R D

L E V E N I N M AT E R I A A L V I C E V E R S A

De Witteveen+Bos-prijs voor Kunst+Techniek is bestemd voor kunstenaars, die kunst

en techniek op een bijzondere wijze verenigen. De prijs bestaat uit een bedrag van

15.000 euro en een publicatie in boekvorm. Witteveen+Bos wil met dit initiatief de

creativiteit en het innoverend vermogen van zowel kunstenaars als ingenieurs bena-

drukken. In 2002 werd de prijs voor de eerste keer uitgereikt. Eerdere winnaars zijn

Theo Jansen, Felix Hess, Giny Vos, Marnix de Nijs, John Körmeling en Gerrit van

Bakel.

De onafhankelijke jury van de Witteveen+Bos-prijs voor Kunst+Techniek heeft dit jaar

de jonge Belgische beeldende kunstenaar Lawrence Malstaf voorgedragen.

Witteveen+Bos is erg ingenomen met deze keuze, die bovendien het startpunt kan

zijn van een meer internationaal cachet van deze prijs.

Malstaf (Brugge, 1972) toont met zijn werk hoe materiaal met behulp van vernuftige

techniek tot leven gewekt kan worden. Zijn interactieve anti-automaten staan voor

onvoorspelbare bewegingen en fysieke veranderingen. Een bijzonder soort magie

wordt opgeroepen. Malstafs werk benadrukt de nietigheid van de mens, die met zijn

natuurlijke reflexen opeens centraal blijkt te staan in een theatrale performance. Waar

hoogwaardige technologie en kunstzinnige concepten samenkomen, is verwondering

een feit.

directie Witteveen+Bos
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J U R Y R A P P O R T

D E M AT E R I Ë L E O M W E G

In 2008 wordt de Witteveen+Bos-prijs voor Kunst+Techniek voor het eerst toegekend

aan een buitenlandse kunstenaar. Door de jury werd Lawrence Malstaf uit België

voorgedragen, omdat hij in zijn werk op een zelden vertoonde, zeer persoonlijke

manier de interactieve harmonie tussen mens en voorwerp tot uiting weet te brengen.

Malstaf doet veel meer dan techniek inzichtelijk maken voor de toeschouwer. In zijn

werk scherpt hij met het technisch verborgene de verkennende en aftastende houding

van de toeschouwer aan.

Net als eerdere winnaars van de Kunst+Techniek-prijs kunnen we Malstaf representa-

tief noemen voor een nieuw soort kunstenaar. Dit heeft te maken met de inzet van

nieuwe technologie, maar niet uitsluitend daarmee. De hightech is voelbaar aanwezig,

maar dringt zich niet nadrukkelijk op, en niet alleen visueel. Meerdere van onze waar-

nemingssensoren doen mee. We worden op allerlei manieren geprikkeld. Malstaf ver-

bindt een technologische wereld met een (romantisch) verlangen naar intensivering

van onze beleving en zodoende van ons hele bestaan. Het werk is imposant en toch

niet dwingend. Malstafs kunst stelt niet alleen een (technologisch) voorwerp centraal,

maar in evenredigheid hiermee ook degene die dat voorwerp benadert, onderzoekt of

verkent. Binnen de ruimtelijkheid van zijn werk gaat hij op zoek naar specifieke sferen

en belevingen. Hij creëert een cocon waarbinnen vaak wisselende omstandigheden

kunnen ontstaan. Hierdoor wordt het mogelijk om het werk zowel van binnenuit als

vanuit de omgeving te benaderen en te beschouwen. De toeschouwer is niet alleen

beschouwer op afstand, maar maakt deel uit van de gehele installatie. Het publiek

staat letterlijk en figuurlijk in the picture.
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De kunstenaar zoekt geen hype, maar tracht eerder een contemplatieve sfeer te

bewerkstelligen. Zich begevend binnen het onderzoeksterrein dat zich in het kunst-

werk zelf aandient, wordt een verkennende toeschouwer subtiel in een andere zone

geleid dan de kijker op afstand. Alsof er binnen en buiten het werk andere werkelijk-

heden bestaan. De technisch bewegende middelen vormen de scheiding tussen die

verschillende belevingswerelden, maar ook de verbintenis. De verkennende toe-

schouwer communiceert met die bewegende of aansturende technische instrumen-

ten, en omgekeerd. Want Malstafs installaties fungeren voor eenieder die er zich mee

inlaat als volwaardige tegenspelers.

“Ik benijd componisten en muzikanten om het directe van hun medium”, zegt

Malstaf. “Muziek komt rechtstreeks aan. Je sluit je ogen en je zit er middenin. Bij

mijn installaties komt heel wat technologie kijken voor je de gewenste ervaring kunt

genereren. De materiële omweg is veel groter.”

Malstaf werkt regelmatig samen met theater- en dansgezelschappen. Het is echter

niet juist zijn werk te zien als een decor in de klassieke zin van het woord. Hij kiest in

een dergelijk samenwerkingsverband duidelijk voor een aan de acteurs gelijkwaardige

positie. In het kader van het project Boreas bijvoorbeeld heeft hij opgemerkt dat de

term scenograaf niet past bij zijn bijdrage: “Ik ben een installatiekunstenaar, ook

wanneer ik iets doe voor een podiumkunstenproject. Ik stap als installatiekunstenaar

in een project met alle media als gelijkwaardige partners: dans, muziek en beeldende

kunst.”

Lawrence Malstaf nodigt in zijn kunst de toeschouwer uit zich voor even uit de ‘nor-

male’ wereld los te maken en zich in een isolement te plaatsen. Door die situatie te

ondergaan in een individuele beleving, komt de toeschouwer niet zozeer iets over
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zichzelf te weten, maar krijgt op een hoger niveau inzicht in processen die in die

‘normale’ wereld plaatsvinden. Processen waar je meestal geen besef van hebt,

omdat je er als een buitenstaander omheen loopt. Maar Malstaf plaatst je er midden-

in. Being in the middle, zo luidde ook de titel van zijn tentoonstelling in De Brakke

Grond in Amsterdam in 2004. Dat is tevens een uitspraak over de plaats van de

mens in de samenleving. Installaties als Shrink, Nevel, Nemo, Periscope en Boreas

zijn als het ware externe zintuigen. De techniek waarmee ze zijn gebouwd is er vol-

ledig op gericht de toeschouwer in het tot zintuig verzelfstandigd apparaat een

intensieve ervaring te laten ondergaan. Een aan den lijve ondervonden ervaring wel

te verstaan, en geen simulatie.

Het is de jury een eer met de toekenning van de prijs aan de verdere ontwikkeling

van het prachtige oeuvre van Lawrence Malstaf te kunnen bijdragen.

De jury van de Wittenveen+Bos-prijs voor Kunst+Techniek

Andrée van de Kerckhove, voorzitter

Cornel Bierens

Mirjam Kuitenbrouwer

Marten Minkema
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K E S T E R F R E R I K S

De anti-automaten van Lawrence Malstaf

van materie naar beweging, van verborgen leven naar ervaring

1 . H E T W E R K E N D E R U I M T E

Op een zonnige middag in juli 2003 open ik de deur van een klein, witgeverfd bouw-

werk in Watou, in de zuidwesthoek van Vlaanderen. De befaamde Poëziezomer

Watou heeft het dorp in zijn greep. Onder de noemer ‘Opzij van het kijken’ tonen

gedichten, beeldende kunstwerken en het overweldigende landschap van de grens-

streek met Frankrijk hun pracht en schoonheid in een bezielde samenhang.

Ik ben in het huis aan de Douvieweg, waar elke bezoeker alleen wordt gelaten en

mag plaatsnemen in een ogenschijnlijk oude fauteuil van verweerd leer. De houten

armleuningen zijn wat versleten. Tegenover de stoel staat, iets schuin naar achteren

geleund, een reusachtige spiegel. Een schijnwerper beschijnt de stoel met een vier-

kant wit vlak licht. Op de rechterleuning bevindt zich een rode knop. De deur valt

dicht en ik druk op de knop. De spiegel begint te trillen, eerst nauwelijks waarneem-

baar, gaandeweg steeds intensiever en heftiger. Ik zie mezelf als een trillende

gedaante met een lichaam dat onder de kracht van die gespiegelde trillingen uit

elkaar dreigt te vallen. Toch zit ik stil op de stoel, alleen de spiegel beweegt.

Het kunstwerk is gemaakt door de Belgische beeldend kunstenaar Lawrence Malstaf

(Brugge, 1972) en is getiteld Mirror. Het dateert uit 2002. Malstaf noemt zijn kunst-

werken ‘anti-automaten’ en dat is een goede terminologie. Bij automaten is men

geneigd aan instrumenten te denken die, eenmaal in gang gebracht, uitsluitend op
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de kracht van de machine zelf werken, zonder verdere tussenkomst van de mens.

Een anti-automaat staat daar dus tegenover: het is een automaat die de menselijke

emotie, de menselijke ervaring en de menselijke gewaarwording bestuurt, regelt,

inspireert tot nieuwe sensaties. Techniek wordt poëzie bij Malstaf, en elektronica ver-

tegenwoordigt niet slechts elektrotechniek, dat wil zeggen het transporteren van

elektrische deeltjes, maar het is ook een methode om tot een soort technische har-

tenklop in het kunstwerk te komen. Dat trillen van de spiegel bijvoorbeeld geeft aan

het spiegelende vlak een menselijke maat, een menselijke emotie.

In het hedendaagse theater, en ook in de beeldende kunst, neemt techniek een

steeds vooraanstaander plaats in. Lawrence Malstaf is van deze nieuwe ontwikkeling

een belangrijke vertegenwoordiger. De techniek die aan zijn werk ten grondslag ligt

en waardoor hij zich laat inspireren, is vaak ook zichtbaar in het werk. De opvallend

grote, rode knop op de zetel van Mirror bijvoorbeeld laat nadrukkelijk zien dat de

toeschouwer plaats gaat nemen in een door techniek beheerste en gestuurde en-

tourage.

Vroeger werd techniek in theater en kunst verborgen: coulissen in de schouwburg,

gordijnen, moesten het technische stelsel van touwen, katrollen en later toneelmachi-

nerieën aan het oog onttrekken. Bij Malstaf is de techniek duidelijk zichtbaar. Je ziet

hoe het ‘werkt’. Hierdoor ontstaat het wezen en tegelijk boeiende raadsel van zijn

werk: de zichtbare techniek veroorzaakt emoties bij de toeschouwer, die daardoor

een deelnemer is, medestander, onderdeel zelfs van de anti-automaat.

Zo ben ik nu ook deel van Mirror. De trillingscoëfficiënt van het glimmende vlak

neemt buitensporig toe en maakt mijn spiegelbeeld onherkenbaar. Dan staat abrupt

de spiegel stil en ben ik verdwenen: ik kijk naar een lege, zwarte spiegel, naar een
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volmaakt zwarte rechthoek waarin die stoel nog wel staat. Maar ikzelf ben wegge-

waaid. Ik knijp in de houten stoelleuning alsof ik mezelf wil terugvinden, wetend dat

ik toch nog besta. Het is een zintuiglijk wonder dat zich in de beslotenheid van het

huis aan de Douvieweg heeft voltrokken. Was die spiegel wel een spiegel en ben ik

wel ik, degene die spiegelbeeld is?

Een gedicht van Menno Wigman in de ruimte ernaast vervolmaakt de onvergetelijke

sensatie van de bezoeker in de stoel. ‘Licht als het licht’ heet het. ‘En op een dag

verlies je je gezicht,/ vult elke spiegel zich met vormloos ik. (-) Hoe kwam je in die

huid terecht? En is/ het waar dat ieder na zijn veertigste/ voor zijn gezicht verant-

woordelijk is? Er woont een heerser achter mijn gezicht.’ De slotregel verwijst regel-

recht naar de kunstenaar Lawrence Malstaf zelf.

Die heerser over ons, Malstaf, is een kunstenaar die op plastische wijze visuele

poëzie combineert met een groot technisch inzicht en vernuft. Onze wegen hebben

elkaar vaker gekruist, niet alleen in Watou maar ook in het theater en in Friesland,

langs de weg van Leeuwarden naar Hardegaryp. De installatie Periscope was daar in

2005 te zien in een weiland met Friese paarden, onderdeel van het festival Passages

in het bos van Ypeij. Opnieuw is er sprake van een afgesloten ruimte, ditmaal een

intrigerende zilverkleurige cabine met een plat dak van perspex. Binnen neemt de

toeschouwer - ook weer alleen - plaats op een bed en kan zichzelf aanschouwen in

een monitor. Door een simpele druk op de knop neemt het tafereel, net als in Mirror,

een verrassende wending. De camera blijkt bevestigd aan een met helium gevulde

ballon die, verbonden aan een lier, honderd meter kan stijgen. Tijdens die vaart

omhoog blijft het oog van de camera gericht op de bezoeker te bed. Vanuit een bijna

duizelingwekkende hoogte wordt de toeschouwer steeds kleiner, een minuscule

gestalte, en ligt de horizon ver weg aan het eind van een weidse omgeving.
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Lawrence Malstaf noemt zijn installatie een ‘anti-automaat’, waarin ‘de ruimte de

acteur is en het lichaam de medespeler’. Dankzij het samenspel van kunst, natuur,

techniek en zelfs wetenschap komt Malstaf dicht in de buurt van het ideaal van de

renaissance, namelijk de eenheid van verschillende disciplines. Het door de kunste-

naar zelf vastgestelde begrip ‘anti-automaat’ is in dit opzicht interessant. Een auto-

maat werkt zonder menselijke inmenging; deze automaat vereist juist de menselijke

aanwezigheid en het resultaat verschilt van toeschouwer tot toeschouwer. Zelfs de

wind is van invloed, want luchtstromen hebben vrije greep op de ballon. Op deze

manier speelt Malstaf met toeval en automatisme, techniek en kunstervaring. Voor

mij was het alsof ikzelf als een vogel de hemelkoepel in schoot en met een weids

perspectief ver over de horizon kon kijken.

Eerder, al in 1996, bezocht ik de grote, vierkante Expozaal van het Vlaams Cultureel

Centrum De Brakke Grond aan de Nes in Amsterdam. Shrink heet de installatie waar-

in Malstaf een prachtige combinatie weet te bereiken tussen performance, kunst,

plastiek en zelfs maatschappelijke betekenis. De artist himself draagt een zwarte

broek; bovenlijf en voeten zijn bloot. Hij bevindt zich tussen twee grote, transparante,

plastic lakens die aan het plafond hangen. Een kleine slang zuigt de lucht weg tussen

het plastic, alsof de gestalte daarin vacuüm verpakt is. Met een iets bredere slang,

ook doorzichtig, kan Malstaf de luchttoevoer reguleren. Het is een ongewone ervaring

naar Shrink te kijken: tussen de beschikbare lucht en de beschikbare ruimte bestaat

een onmiddellijk verband. Laat de kunstenaar lucht toestromen, dan voorziet hij zich-

zelf van meer bewegingsvrijheid. Beperkt hij de luchttoevoer, dan zuigt hij zichzelf

vast in een krimpende entourage. Malstaf voert een performance uit waarbij hij tal

van gedaanten aanneemt: hij ontvouwt zich uit embryonale houding tot een gekrui-

sigde figuur. Het plastic knerpt en duizenderlei vouwen zorgen voor een levendig

patroon. Maatschappelijk engagement kan ook aan Shrink ontleend worden.
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De stap naar het lot van dieren als verpakt vlees is klein. Zelden werd het fenomeen

‘vacuüm’ zo intens uitgebeeld. Net als Periscope is Shrink een installatie met inter-

actieve capaciteiten. De toeschouwer is geen objectieve buitenstaander, maar krijgt

de rol van deelnemer toebedeeld. In Periscope is de toeschouwer ook acteur, in

Shrink draait het om zijn fantasie. Je kunt in die plastic hoes de klamme, verstikken-

de lakens zien die het lichaam omsluiten van iemand die een vreselijke nachtmerrie

heeft. De performer neemt jouw identiteit aan. Hij neemt de houding van een slaper

aan, maar toch schuilt zijn lichaam vol beweging. Op beweging, uitgevoerd in ver-

schillende vormen, en stilstand is het werk van Malstaf geënt.

De trillingscoëfficiënt zoals van de spiegel in Mirror was al eerder te zien bij het

project Sandbible uit 1999. Onder een glazen stolp ligt een opengeslagen boek met

daarin een uitgespaarde rechthoek, waarvan de contouren samenvallen met de blad-

spiegel van het boek. In die lege ruimte ligt een bergje zand. Opeens begint onder de

Bijbel een machine te trillen. De miljoenen zandkorrels trillen mee en veranderen

telkens van plaats, zodat elke keer weer nieuwe figuren ontstaan en zich een nieuw

lijnenspel openbaart. Dan valt de machine stil en keert de innerlijke rust in het boek

terug.

Het is een kunstwerk dat tot tal van associaties uitnodigt. We kunnen in de zandkor-

rels de letters lezen waaruit de Bijbel, het boek der boeken, bestaat. De felle trillin-

gen kunnen geïnterpreteerd worden als de aldoor weer nieuwe visies die het boek

oproept en zelfs de heilige ruzies en oorlogen die eruit voortkomen. De wereld

schokt op zijn grondvesten. Wij, de toeschouwers, zijn ook de lezers van deze

hiërogliefen der zandkorrels, lezers van hun ondoorgrondelijke poëzie, van hun

woordloze taal.
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Maar het zand herneemt ook weer de rust, zoals de golven van de zee de sporen op

het strand uitwissen. Ik moest denken aan ‘En Jezus schreef in ‘t zand’ van Gerrit

Achterberg, het gedicht uit 1947 met de regels: ‘Hij bukte zich en schreef in het

zand./ Wij weten niet wat hij schreef./ Hij was het zelf vergeten/ verzonken in de

woorden van zijn hand.’ Deze dubbele betekenis van woorden geschreven in het

zand schuilt ook in Malstafs Sandbible: de tekens staan er, we kunnen ze lezen maar

binnen enkele seconden zijn ze verdwenen, ofwel weggespoeld door de golven,

ofwel ‘weggetrild’ door een onzichtbare machine.

Het religieus getinte object Sandbible kan worden beschouwd als Malstafs geloofs-

brief, als zijn credo. Hij combineert de eeuwenoude Bijbel met hedendaagse tech-

niek. De Bijbel die ogenschijnlijk uit rust en orde bestaat, die een rots van zand lijkt,

kan opeens helemaal door elkaar geschud worden. Het fraaie is dat de machine in de

Bijbel zit verborgen als een sluimerende, explosieve kracht. Slaat die kracht toe, dan

verliest de Bijbel zijn vaste waarde, zijn op het eerste gezicht onwrikbare betekenis,

en dan verschuiven tegelijk de vaste waarden in de wereld. Ook de Bijbel bevat

woorden die, zoals die van Jezus, in het zand zijn geschreven. En dus vluchtig zijn.

Dat contrast is ongemeen boeiend. De wetten van de fysica overheersen de vaste

Bijbelse betekenissen. Elke tot beweging gebrachte zandkorrel kiest zijn eigen weg,

alsof een reuzenhand de Bijbel vastgrijpt en door elkaar schudt - en alle letters vallen

eruit. Orde wordt geen wanorde maar nieuwe orde.

Ook Critical Mass uit 2000 is een installatie waarbij een bestaande orde onder steeds

hogere druk komt te staan, totdat het geheel in elkaar kan storten. De performer

Malstaf is tegelijk de schepper en vernietiger van dit kunstwerk. Gedurende veertig

minuten stapelt hij zestig oude kantoorstoelen op elkaar, bestaande uit een ijzeren

frame en een houten rugleuning en zitting.
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In het theater, tijdens voorstellingen, heb ik dergelijke bouwsels dikwijls aanschouwd,

maar dan vaak als slordige bouwwerken. Maar bij Malstaf gebeurt er iets bijzonders.

Bereikt hij met de zestigste stoel de top van het bouwwerk, dan stort het in elkaar

omdat de druk op de onderste stoel te groot wordt. Dat is het kritische punt: op het

moment van voltooiing zet destructie in. Deze theatrale installatie is een toonbeeld

van de invloed van techniek, zwaartekracht en fysica op de kunsten, zoals Malstaf die

wil laten zien. De kunst van het stapelen van de stoelen vereist behalve een techni-

sche vaardigheid ook een artistiek inzicht: welke vorm is het meest geëigend om de

wankele constructie op te bouwen en in stand te houden? Ook het krakende geluid

van de stoelen hoort bij de performance.

In 2008 bracht Malstaf in de catalogus The Long Now 01997-02008 al zijn werk

samen, dat is tentoongesteld onder de hoede van Galerie Fortlaan 17 in Gent. Het

boekwerk bevat glanzend afgedrukte kleurenfoto’s van zijn werk, dat op indrukwek-

kende wijze technisch vernuft verbindt met theatrale kunsten. Voor Malstaf moet

kunst ruimte om zich heen creëren. Fraai is de installatie Liquid Quantum Garden

(1997) waarin een kale boom met wortels en takken strikt horizontaal in de ruimte

hangt. In het midden worden stam en takken door een helderwit vierkant fel besche-

nen. Dat helderwitte vierkant is net een raam waardoor je naar buiten kijkt, terwijl je

daar, aan gene zijde van het venster, opnieuw die winterse boom ziet. Op de vloer ligt

een spiegel die de schaduw van de boom op de muur weerkaatst met een verstild,

grijzig licht. Eromheen is alles leegte, en toch is de ruimte gevuld met de aanwezig-

heid van die boom. Dat kan deze beeldend kunstenaar alleen bereiken door zich

bewust te zijn van technische theatrale effecten: licht, schaduw, spiegeling, grillige

boomvorm en strak lichtvlak. Zonder die spiegel op de grond bijvoorbeeld zou er

nooit dat oneindige perspectief ontstaan en was het beeld vlak en minder dramatisch

gebleken. In de begrensde ruimte schept Malstaf de ervaring van oneindigheid.
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De kunstenaar heeft ook bouwtekeningen in de catalogus opgenomen, en dan zie je

hoe hij met technische kennis zijn installaties opbouwt. Nevel (2004) toont een laby-

rint van negen draaiende muren, waarin de toeschouwer zich een weg moet zoeken.

Telkens opnieuw nemen de beweegbare muren een andere positie in ten opzichte

van elkaar en de bezoeker, zodat een interactieve dwaaltocht ontstaat. De bezoeker

is geen toeschouwer zoals in de theaterzaal, op veilige afstand gezeten in het zetel-

pluche, maar maakt onderdeel uit van de installatie. Bovendien: de ene bezoeker

neemt de andere waar, zodat degene die dwaalt door het architectonische doolhof

van Nevel een dubbele betekenis heeft: behalve toeschouwer ook nog acteur. Op

deze manier creëert Lawrence Malstaf een volkomen unieke wereld waarin techniek

schoonheid wordt, beeldende kunst aan theater grenst, zandkorrels nieuwe tekens in

het zand schrijven en de mens zijn weg zoekt door een glazen labyrint met de licht

doorschijnende kleur van nevel.
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2 . H E T G E S P R E K E N H E T AT E L I E R

“Mijn installatie Periscope zou je ook een ‘horizonmachine’ kunnen noemen. Normaal

wordt de installatie midden in een dichtbebouwde stad geplaatst, waar de horizon

allang niet meer zichtbaar is behalve vanuit een duur penthouse. Het is een machine

die de horizon zichtbaar maakt en de bezoeker ermee verbindt vanuit een vogelper-

spectief. Wind is in wezen onzichtbaar, maar door bewegingen van de ballon wordt

de windrichting zichtbaar. In Nevel evolueert de toeschouwer tot deelnemer, die

betrokken wordt in een scenografie van dans. Beweging is theatraal. Een hoogtech-

nische cultuur omringt ons en tegelijk leven we met eeuwenoude, primitieve wetten

van zwaartekracht, evenwicht en het zoeken naar balans. Daarvan maak ik gebruik in

mijn installaties. Ik beschouw Critical Mass als een stoelensculptuur annex perfor-

mance: elke stoel op zich is mooi als een kunstwerk. Ik maak er, als performer of

liever als beeldhouwer, sculptor, een beeldhouwwerk van. In technisch opzicht is dit

een ‘stapelstructuur’. En Shrink is voor mij een ervaringsinstallatie.”

In zijn atelier aan de Leieoever in Astene, in de Vlaamse gemeente Deinze, spreekt

Lawrence Malstaf over zijn werk. Het afgelegen, robuuste gebouw, opgetrokken uit

baksteen, diende ooit als onderkomen voor de baggerschepen die de Leie schoon en

open moesten houden. Aanvankelijk oogt het atelier als de werkplaats van een elek-

tricien met hallucinerende koortsdromen: overal bevinden zich technische installaties,

elektronica, werkschema’s aan de muur, voorwerpen waarvan ik doel en betekenis

nauwelijks kan raden. Een betonmolen staat naast een tol van piepschuim. Ik herken

de stoelen die onderdeel uitmaken van Critical Mass. De kunstenaar wijst me op de

doorzichtige panelen van Nevel. Nu, beroofd van het stralende theaterlicht, zijn het

gewone glaswanden. Pas in de entourage van het theater krijgen ze, in samenspel

met bezoekers, hun zinvolle functie.
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Lawrence Malstaf groeide op in Brugge, waar zijn vader kunstgeschiedenis en plas-

tische vorming doceert. Zijn moeder maakt collages en assemblages. “Er viel altijd

wat te knutselen”, zegt Malstaf. “Tekenpapier, klei, lego: het was een stimulerende

entourage. Ik wilde industrieel ontwerper worden en studeerde Industrial Design aan

het Henry van de Velde Instituut in Antwerpen. Ik ben buitensporig geïnteresseerd in

materialen: de mogelijkheden, de toepassing, het gedrag van materiaal. Maar ik hui-

verde bij de economische en consumptieve kant van de opleiding. Met industrieel

ontwerpen werd feitelijk bedoeld dat je de expansie van bedrijven moest stimuleren.

Ik zocht mijn heil in tegenwerelden als dans en theater. Ik ontwierp decors en rekwi-

sieten en raakte mateloos geboeid door de technische voorwaarden voor het schep-

pen van de illusie die theater is. Ik wil graag dat een bezoeker een voorstelling niet

alleen op de ouderwetse manier ervaart, namelijk met oor en oog, maar ook met de

‘zachte’ zintuigen als tastzin, reuk, smaak en gevoel voor evenwicht. Ik heb van dan-

sers geleerd dat de ruimte waarin je je bevindt van cruciaal belang is voor zowel de

uitvoering als de beleving van een kunstwerk. Zoals wij hier zitten, is alles van invloed

op ons gedrag, op ons denken: de glazen tafel tussen ons, de regen buiten, het

gegeven dat we niet konden wandelen langs de Leie door de regen en dat we nu min

of meer aan dit atelier zijn overgeleverd. Ik splits de weersomstandigheid in twee

afzonderlijke eenheden. Het technische of meteorologische weer, dat het bijvoorbeeld

regent, sneeuwt of buiten 27 graden is. En daartegenover staat het artificiële weer,

dat ons gedrag bepaalt, ons denken, onze stemmingen.”

In zijn theaterwerk wil Malstaf de toeschouwer bewustmaken van die artificiële

entourage waarin we ons uur na uur bevinden, en waarvan we ons nauwelijks reken-

schap geven. “Neem nu een metafoor als de zonsondergang”, legt hij uit. “Die werkt

als een katalysator. Je kunt ernaar kijken en denken: de kleur van de ondergaande

zon ontstaat doordat de zonnestralen in een lage hoek de aarde raken.
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Dat is een technisch argument. Maar aan zonsondergang is ook een emotioneel argu-

ment verbonden: je kunt ernaar kijken en de ervaringen van die dag, van jouw leven,

zullen zich in die ervaring mengen. Dat is het kenmerk van theater waarvoor ik een

voorkeur heb, het ervaringstheater. Het beeld van mensen die in een stoel naar een

voorstelling kijken is van alle tijden, en daar is niets mis mee. Maar in mijn voorstellin-

gen leggen mensen een parcours af en zijn daardoor op een andere manier betrok-

ken. In Nevel met de bewegende wanden is de bezoeker geïsoleerd. Als je alleen

staat, vallen sociale controles weg met als gevolg dat de beleving anders is. In Nevel

vervult de bezoeker drie rollen: hij is voor zichzelf deelnemer, voor een ander toe-

schouwer en tot slot acteur die, min of meer onbewust, zich verhoudt tot de andere

deelnemers.”

In tegenstelling tot wat je zou verwachten, ligt het begin van Malstafs werk niet bij

technische fascinatie, maar bij vaak kinderlijke fantasieën of herinneringen. Zo fietste

hij eens langs de Leie en voelde de grassprietjes in zijn gezicht waaien. Dat inspireer-

de hem tot de installatie Prik in een vrachtwagen, die door België rijdt en bestemd is

voor kinderen. In de vrachtwagen draait een lopende band, de wanden en het plafond

bewegen. De ene wand sneller dan de andere. Hierdoor raakt de bezoeker vervreemd

en verliest zijn oriëntatie. Malstaf noemt Prik ‘een vriendelijk gevaar’. Hij zegt: “De

kinderen begeven zich op onbekend terrein. Ze moeten opletten, zich opnieuw oriën-

teren en hun evenwichtsgevoel aanspreken. Waar sta ik? Waar ben ik? Doordat de

wanden niet synchroon lopen, klopt hun gevoel van evenwicht niet met het beeld. Het

is nooit bedreigend wat de kinderen ervaren, het leert hen iets over de verhouding

tussen henzelf en de machine. Het werk is een metafoor over aanpassing: je moet de

energie die de installatie biedt aanwenden ten gunste van je eigen energie, van eigen

nieuwe inzichten. Net zoals een judoka wint door de ander ten val te brengen met de

energie van die ander.”
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Hierop demonstreert de kunstenaar mij de installatie Tollen uit 2006. In een afgeslo-

ten arena van ongeveer zes bij tien meter laat hij een aantal tollen los die als een

groep acteurs om elkaar heen draaien, tegen elkaar botsen, elkaar verstoten of juist

elkaar aantrekken. De tollen variëren in hoogte en doorsnede. Malstaf zelf organiseert

de beweging van de tollen. Hij zegt: “Ze laten zich net als mensen meer leiden door

twijfels, gedachten en emoties dan door de wetten van de fysica. Dit project komt

voort uit mijn fascinatie voor speelgoed uit mijn jeugd. Ik wil er twee werelden in

samenbrengen: de complexe wereld van de techniek en de emotionele wereld van

het kind. Bepaalde dimensies van mijn werk kan ik niet inschatten, maar al werkend

ontdekte ik dat lage tollen stabiel zijn en hoge, langgerekte tollen niet.”

Tot slot toont Lawrence Malstaf me een klein elektronisch apparaat dat verantwoor-

delijk is voor de aansturing van de panelen van Nevel. Hij zegt: “Deze elektronica

vormt de kern, het is het kloppend hart van het kunstwerk. En daarom ook is het zo

fragiel. De installatie is volledig afhankelijk van een enkel centraal onderdeel en kan

alleen verder wanneer alles perfect werkt. In de natuur werkt het anders, daar zijn

meestal meerdere back-upsystemen ingebouwd. Het bos leeft verder ook al sterft er

een boom. Dat is de richting waarin ik verder wil.”





Een donkere kamer met een grote trillende spiegel transformeert het spiegelbeeld van de bezoeker.





Met behulp van verschillende frequenties en intensiteit ziet hij of zij zichzelf geleidelijk aan helemaal oplossen en plots verdwijnen.





Polystyreenbolletjese worden krachtig rondgeblazen in eenn grg otote transnspparante Pe PVC cyly inder.
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Een matrix van 64 buisjes staat netjes uitgelg ijnd in de ruimte.



Alsof een onhoorbare wind ze aanraakt beginnen ze extreem traag te buigen en te draaien
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Van orde naanaaaaaar cr cr cr ch oh oohaossss naar order ininnin eeeeeeeen en en en eindindindndeloeloeloelozezezeze cyccycyccycluslususlus....







boreas – 2007





sauna in exile – 2002





tollen – 2006



L A W R E N C E M A L S TA F

Het werk van Lawrence Malstaf (Brugge, 1972) bevindt zich in het grensgebied

tussen het beeldende en het theatrale. Na zijn studie Industrieel Ontwerpen in

Antwerpen zocht Malstaf zijn heil in het theater. Hij maakte onder meer het ontwerp

The water fait Mal voor de Canadese choreograaf Benoît Lachambre en Insert Skin

en Crash_Landing voor de Amerikaanse choreograaf Meg Stuart.

Malstaf concipieert ook performances, zoals zijn vacuüminstallatie Shrink. Dit project

is sinds 1996 in talloze theaters en musea in Europa getoond. Via samenwerking met

onder andere de Deense regisseur/curator Kirsten Delholm evolueert zijn werk meer

naar installaties, zoals Rope en Sandbible. In 2000 maakt Malstaf een serie zintuig-

lijke installaties voor individuele toeschouwers en deelnemers: Nemo Observatorium,

Mirror en Periscope. Deze worden onder andere tentoongesteld in Kopenhagen,

Amsterdam, Antwerpen, Brussel en Madrid.

Sinds 2001 werkt Malstaf samen met Galerie Fortlaan 17 in Gent. In deze galerie is

regelmatig werk van hem te zien, naast dat van andere kunstenaars zoals Kiki Smith,

Hermann Nitsch en Gloria Friedmann. Op uitnodiging van het Centrum voor

Beeldende Kunsten Z33 in Hasselt maakt hij in 2002 een eerste grote solotentoon-

stelling. In datzelfde jaar ontwerpt hij samen met Heine Avdal, Mette Edvardsen en

Liv Hanne Haugen de performance Sauna in Exile. Hiervoor maakt hij de installaties

Shaft, Orbit en The Long Now, die later ook te zien waren in het Stedelijk Museum

’s-Hertogenbosch, Z33 in Hasselt, Museum Kunst Palast in Düsseldorf en tijdens het

Time festival Gent. Na zijn solotentoonstelling in Galerie Fortlaan 17 in 2003 volgt in

2004 Being in the middle, een overzichtstentoonstelling in De Brakke Grond te

Amsterdam.
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Lawrence Malstaf werkt regelmatig in Tromsø in Noorwegen. In 2003 bouwt hij er

geruime tijd aan Nevel, een monumentaal bewegend labyrint. Nevel werd gepresen-

teerd tijdens het Artefact Festival in het STUK te Leuven en in TESLA te Berlijn.

Net als Nevel is Compass (2005) een project over architectuur en technologie. Ook

de performance/installatie Tollen (2006) en de installatie Boreas (2007) liggen in

dezelfde lijn. Lawrence Malstaf neemt regelmatig deel aan mediaprojecten en ten-

toonstellingen in België, Nederland en Duitsland. Medio 2008 vond in het kader van

het Festival de Marseille een grote solotentoonstelling plaats in Marseille. In diezelfde

periode brengt Galerie Fortlaan 17 een boek uit over Malstafs werk met de titel

‘Lawrence Malstaf - The Long Now 01995 - 02008’.

K E S T E R F R E R I K S

Kester Freriks (Jakarta, 1954) is romanschrijver, dichter en essayist. Freriks studeerde

Nederlandse taal- en letterkunde aan de Universiteit van Amsterdam. In 1979 ver-

scheen zijn debuut Grand Hotel Lembang, een verhalencyclus over het gedwongen

vertrek van een Nederlandse familie uit Indonesië in 1957 en de daaropvolgende

omzwervingen. Freriks publiceerde in literaire tijdschriften als De Revisor, De Gids en

Tirade. Zijn roman Hölderlins toren werd in 1982 bekroond met de Van der Hoogt-

prijs. Sinds 1981 is Freriks verbonden aan NRC Handelsblad, waarvoor hij beschou-

wingen schrijft over theater, literatuur en beeldende kunst; ook is hij auteur van

reportages over de natuur en reisverhalen. In 2008 verschenen de roman Dahlia’s en

sneeuw en het standaardwerk De valk, Over valkerij en wilde vogels, dat gaat over de

traditie van de valkerij en de passie voor wilde slechtvalken. In februari 2009 ver-

schijnt Vogels kijken, een overzicht van de driehonderd vogelsoorten die in Nederland

voorkomen met unieke en zeldzame illustraties uit de Artis Bibliotheek.
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J U RY

Andrée van de Kerckhove (voorzitter) studeerde vrije kunst en restauratie aan de

Academie voor Schone Kunsten in Gent. Na haar afstuderen werkte ze achtereenvol-

gens in het Museum voor Hedendaagse Kunst te Gent, het Van Abbe Museum in

Eindhoven en het Kröller-Müller Museum in Otterlo. Sinds 2003 werkt Andrée van de

Kerckhove op zelfstandige basis als onderzoeker, adviseur en tentoonstellingsmaker.

Daarnaast is ze theoriedocent aan ArtEZ Hogeschool voor de Kunsten te Arnhem.

Drs. Cornel Bierens is schrijver en beeldend kunstenaar. Hij publiceerde over beel-

dende kunst in onder meer NRC Handelsblad en Vrij Nederland en schreef Schildpad

met Roos en Mes, een roman over beeldende kunst. Als kunstenaar realiseerde

Bierens onder meer een 28,7 m2 grote interpretatie van een portret van G.H. Breitner

met als materiaal 2.870 door VMBO-leerlingen vrijelijk beschilderde tegels.

Mirjam Kuitenbrouwer, beeldend kunstenaar, studeerde aan de Hogeschool voor de

Kunsten in Arnhem en de Jan van Eyck Academie te Maastricht. Sinds 1989 neemt

Kuitenbrouwer deel aan tentoonstellingen in binnen- en buitenland. In 2003 verscheen

het boek ‘Mirjam Kuitenbrouwer’ naar aanleiding van haar tentoonstelling in de

Kasseler Kunstverein. Zij wordt onder meer vertegenwoordigd door galerie

Wohnmaschine te Berlijn.

Marten Minkema is schrijvend journalist en radiomaker. Na een opleiding journalistiek

in Utrecht werkte hij jarenlang bij de VPRO. Minkema is nu zelfstandig cultureel ver-

slaggever. Zijn werkterrein is breed. Hij maakte documentaires over koekoeksklokken,

buizenpost en het wereldwijde onderzeese telegrafiestelsel van het Britse Koninkrijk,

maar ook over daktuinen, uithuwelijking in India en de LHC-deeltjesversneller.
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