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           Lieux de Papier: Adrien Tirtiaux & Jef Geys 
 
SUBMISSION, ADAPTATION, COMPROMISE 
De performatieve Baukunst van Adrien Tirtiaux (°1980) 
 
‘Papieren architectuur’ is een vertrouwd begrip voor architecten, weliswaar met een vervelend 
kantje. Het betreft immers architectuur die is blijven steken in het stadium van een tekening, 
van een project (projecties van ruimtelijke oplossingen in de toekomst); conceptuele 
architectuur zo je wil.  ‘Papieren architectuur’ heeft met conceptuele kunst gemeen dat beide 
evenveel realiteitswaarde toekennen aan ideeën als aan tastbaar werk. Alleen streven 
architecten er vooral naar om daadwerkelijk te bouwen en nemen ze, weliswaar met een zekere 
frustratie, vrede met de wervende kracht en het theoretisch scheppende vermogen van ‘papieren 
architectuur’.  
In de titel “Lieux de Papier” resoneren dergelijke aspecten, net als de ‘utopische’  dimensie van 
en het vermogen om via een secundair medium (zoals papier) ruimte, materie en menselijke 
handelingen vorm te geven. 
In de tentoonstelling “Lieux de Papier” staat de passerelle en passerelle van Jef Geys centraal. 
Dit origineel werk op papier, de opmaak van een editie werk, omvat zowel het ontwerp als de 
ontstaansgeschiedenis (en de niet-realisatie) van Geys’ plan om in Le Magasin in Grenoble een 
passerelle te installeren. Met die passerelle wilde Geys niet alleen de kunsthal open breken en 
effectiever deel laten uitmaken van de stad, hij wou ook de tijdelijke museale inrichting an sich 
tentoon stellen. De passerelle is er nooit gekomen, maar heel het proces, van conceptie tot 
publieke debat waar de passerelle ongewild ten grave werd gedragen, staat te lezen in de Edition 
Speciale - Le Magasin - Grenoble van het Kempisch informatieblad, zaterdag 25 februari 1989. 
Het toeval wil -of is het een hogere vorm van serendipiteit?- dat Béatrice Josse, de nieuwe 
directrice van Le Magasin in Grenoble, Adrien Tirtiaux engageerde in 2018. In de jaren 1980-
90 maakte deze instelling naam met grote installatiekunst. Nu kampt ze met een infrastructurele 
en identiteitscrisis. Geys had met zijn passerelle project al het precaire statuut van de tijdelijke 
museuminrichting aan de orde gesteld. Tirtiaux, van opleiding ingenieur-architect en in Wenen 
gevormd aan het departement Sculptuur & Performance van de Akademie der Bildende Künste, 
lijkt in Grenoble niet alleen de draad op te nemen met Geys’ subversieve kunstpraktijk die 
institutionele mechanismes blootlegt, maar vooral met diens kritische houding tegenover 
architectuur. Terwijl Le Magasin geen budget heeft voor infrastructuurwerken, maar wel in 
beperkte mate voor tentoonstellingen, ziet Tirtiaux zijn kans: “It was too early to start building 
a semi-permanent infrastructure, but we could initiate a proces of transformator by dismantling, 
and show the real need for a renovation/rehabilitation of the space. (...) 
Met een no-nonsense strategie van: “If we keep scratching the walls from the bottom... creating 
horizontal lines all around the space...” legde Tritiaux de basis voor zijn zogenoemde 
interventie ‘LA QUETE DES HORIZONS’.  
 
Een paar jaar eerder had hij in De Stroom in Den Haag, op een gelijkaardige manier 
institutionele problemen getransformeerd tot een performatieve ruimte. Binnen het kader van 
de show Expanded Performance zette Tirtiaux de zware besparingen die de Nederlandse 
overheid het kunstencentrum oplegde, om in een installatie die letterlijk doorheen het gebouw 
van De Stroom ‘The Great Cut’ maakte. Geen Gordon Matta-Clarck insnijdingen, maar een 
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constructie die doorheen het gebouw een lijn trok. Tussen 2012 en 2014 konden de mensen van 
De Stroom niet anders dan participeren en stapten ze willens nillens mee in een oefening van 
SUBMISSION, ADAPTATION, COMPROMISE. 
Samen met een paar schetsen initieerde Tirtiaux de woorden ‘onderwerpen/ 
aanpassing/compromis’ om aan te tonen hoe er kan omgegaan met die ruimtelijke interventie. 
En daarmee stelde hij de wezenlijke aard van architectuur op scherp. Met een subversiviteit die 
doet denken aan Jef Geys, maar wel met een constructieve ondertoon; de maakbaarheid waarin 
een architect-ingenieur gelooft. 
 
Met de sleutelwoorden  SUBMISSION, ADAPTATION, COMPROMISE lijkt Adrien Tirtiaux 
de terminologie te hebben gevonden om het veld tussen bouwen en kunst te vatten. 
Zo maakt Tirtiaux in de expo Lieux de Papier in Otty Park ook dankbaar gebruik van een 
technisch putdeksel. Hij licht het op en vervangt het door Little Square Depression, een 
toegankelijke in-situ sculptuur, een trapje eigenlijk bestaande uit platen met een vierkante 
opening, die al draaiende afdalen in een soort kolkvormige ruimte. Geverfd in opvallend 
cyaangeel. Als je er in gaat staan blijkt het geen autonoom werk, maar de voorzet, een 
geprivilegieerd POV (point of view) om verderop in de ruimte een maquette te bekijken. 
Het is een uitnodiging die signaleert: “Kijk daar, een blauwe ellips in de zwevende maquette.” 
En ja, een lange trage helling, neemt je blik mee doorheen een passage, en daar, aan het plafond 
in die maquette smelten stroken spiegels samen tot een azuurblauwe, uitgerekte cirkel. Waar 
komt dat licht vandaan? Je moet er naartoe. Rond om rond de maquette lopen. En dan zie je in 
het half opengewerkte schaalmodel hoe spiegels het licht van een industrieel sheddak, gekleurd 
door een blauwe film, ‘meters’ doorheen de ruimte projecteren naar die stroken spiegels. De 
magie van dat geprojecteerde licht, en de manier waarop die stroken glas zich samenvoegen tot 
één geometrische figuur, doet denken aan de gesofistikeerde, prehistorische installaties waar de 
uitgekiende inplanting van menhirs de stand van de zon en hemellichamen in één beeld vatten, 
en vooral, de niet aflatende beweging van het universum laten zien. 
Adrien Tirtiaux tilde dit schaalmodel Ciel de Bruxelles.  In feite brengt de tentoonstelling 
“Lieux de Papier” met deze maquette op schaal 1:20 een vooruitblik op een permanente 
kunstinterventie in het Recy-K gebouw van Brussel-Netheid/Bruxelles-Properté. Vanaf de lente 
2021 zal De Hemel van Brussel de publieke helling/passage van Recy-K letterlijk doen 
‘oplichten’ tussen de Birminghamstraat en de weg langs het kanaal Brussel-Charleroi.  
Ciel de Bruxelles neemt een centrale plaats in de tentoonstelling in Otty Park. En zet meteen de 
bakens uit van het terrein waarin Adrien Tirtiaux beweegt, tussen architectuur en sculptuur, 
tussen scenario’s en performances, tussen tekening en tastbare ruimte.  
Al die disciplines, lijken zich te verzamelen in het werk La Tour de Nirmrod était fait de mots 
(2014), een set van tekeningen die aan de hand van wikipedia in diverse talen de ‘etemenanki’ 
reconstrueert, een Babylonische ziggoerat uit de 6E BC. Door de tekeningen deels over elkaar 
te leggen, construeert Tirtiaux zowel met taal als beeld ‘dé’ Toren van Babel.  
De toren van Babel staat voor spraakverwarring. Tirtiaux grijpt die verwarring aan om ‘les mots 
et les choses’ te laten botsen.  
En plots lijkt de architect-kunstenaar heel ideologisch. Niet alleen laat hij de Ijzertoren -en 
daarmee ook de pijnlijke geschiedenis van het Vlaams-Nationalisme- een schaduw werpen op 
het kunstencentrum Ten Bogaerde in Koksijde en de sculpturen van George Grard; ook met 
zijn Vlaamse Kanon, 2020, een beeld in puzzel van Dulle Griet geplukt uit een Suske en 
Wiske album, scherpt hij tegelijkertijd zijn profiel van subversieve kunstenaar aan. Ook die 
ideologische gevoeligheid maken deel uit van zijn universum waar SUBMISSION, 
ADAPTATION, COMPROMISE de paswoorden zijn. 
 
Koen Van Synghel, Brussel Januari 2021 


