
K1	  –	  Sander	  Van	  Raemdonck	  -‐	  Part	  Of	  A	  Picturesque	  
	  
Sander	  Van	  Raemdonck	  (°1988)	  presenteert	  in	  de	  vitrine	  K1	  bij	  Kunstenplatform	  WARP	  honderd	  custom	  made	  
objecten.	  Gefreesde	  houten	  planken,	  puntig	  onderaan	  en	  bekroond	  met	  het	  silhouet	  van	  een	  roofvogel,	  staan	  
achteloos	  tegen	  het	  raam	  gestapeld.	  Door	  de	  grote	  oplage	  verwordt	  het	  geheel	  van	  voorwerpen	  (identieke	  
platte	  planken)	  tot	  een	  sculpturale	  installatie	  met	  een	  sterke	  visuele	  impact.	  De	  kleefletters	  op	  de	  ruit	  
versterken	  dat	  gevoel:	  wat	  er	  uitgestald	  is	  in	  de	  etalage,	  blijkt	  een	  sterk	  merk	  van	  de	  kunstenaar,	  zoals	  we	  die	  
zien	  in	  reclameslogans.	  Behalve	  de	  auteur	  en	  de	  naam	  van	  het	  product,	  overtuigt	  de	  referentie	  naar	  het	  
maakproces:	  “milled	  at	  Abbey	  St.	  Bathans	  |	  contour	  cut	  in	  Glasgow	  |	  green	  treated	  at	  Ford	  &	  Etal	  estates”	  ons	  
van	  de	  authenticiteit.	  
	  
Deze	  plaatsnamen	  verwijzen	  naar	  de	  regio	  waar	  Sander	  residentie	  liep.	  Tijdens	  een	  periode	  van	  zes	  maanden	  in	  
Berwick	  (UK),	  vlakbij	  de	  Schotse	  grens,	  onderzocht	  hij	  ‘plekken	  van	  potentie’	  op	  uitnodiging	  van	  Berwick	  Visual	  
Arts	  en	  de	  studiegroep	  ‘rural	  economy’	  van	  de	  universiteit	  van	  Newcastle.	  Hij	  organiseerde	  er	  wandelingen	  die	  
ook	  wel	  als	  peripatos*	  omschreven	  worden:	  een	  indirecte	  verwijzing	  naar	  Griekse	  filosofen	  die	  al	  wandelend	  
doceerden.	  In	  een	  recentere	  periode	  kunnen	  deze	  tochten	  vergeleken	  worden	  met	  het	  concept	  van	  de	  dérive	  
zoals	  Guy	  Debord	  dit	  omschrijft	  in	  zijn	  publicatie	  ‘Introduction	  to	  a	  Critique	  of	  Urban	  Geography’,	  1955.	  Het	  zijn	  
dwaaltochten	  die	  onze	  gebruikelijke	  –	  tot	  gewoonte	  ingesleten	  –	  parcours,	  bewust	  doorbreken	  zodat	  we	  de	  
omgeving	  met	  hernieuwde	  blik	  observeren.	  Met	  een	  gelijkaardige	  ingesteldheid	  heeft	  ook	  Sander	  oog	  voor	  zijn	  
biotoop	  en	  ontrafelt	  de	  manier	  waarop	  zelfs	  bescheiden,	  vaak	  niet	  bewuste	  ingrepen	  de	  ervaring	  van	  een	  
omgeving	  beïnvloeden.	  Zowel	  onderzoekers	  van	  de	  universiteit	  als	  heel	  wat	  buurtbewoners	  namen	  deel	  aan	  
deze	  tochten.	  Als	  buitenstaander	  vielen	  hem	  zaken	  en	  plaatsen	  op	  waar	  bewoners	  niet	  (langer)	  bij	  stilstaan:	  
plannen	  voor	  een	  appartementenblok	  dat	  er	  nooit	  kwam,	  de	  vele	  omheiningen	  rond	  landgoed,	  protserige	  
beeldjes	  van	  koeien	  en	  andere	  betekenisdragers	  in	  het	  platteland,	  …	  	  	  
	  
Sanders	  sterke	  interesse	  in	  architectuur	  en	  urbanisatie	  vertaalt	  zich	  consequent	  in	  zijn	  werk.	  In	  zijn	  installatie	  
‘Part	  of	  a	  Picturesque’	  wijst	  hij	  op	  de	  typische	  paaltjes	  om	  een	  grond	  mee	  af	  te	  bakenen.	  In	  Berwick	  
presenteerde	  hij	  deze	  objecten	  in	  een	  tentoonstelling	  met	  als	  titel	  ‘Enclosure’	  –	  omsluiting.	  Het	  begrip	  verwijst	  
zowel	  naar	  het	  beschermen	  van	  een	  eigendom	  als	  naar	  het	  weren	  of	  uitsluiten	  van	  indringers.	  Het	  houdt	  ook	  
het	  begrenzen	  in	  van	  het	  ene	  stuk	  land	  tegenover	  het	  andere.	  Niet	  toevallig	  ontwikkelde	  dit	  werk	  zich	  letterlijk	  
op	  de	  grens	  tussen	  Engeland	  en	  Schotland.	  Het	  maakproces	  bleek	  omwille	  van	  die	  fictieve	  lijn	  ook	  best	  
omslachtig:	  zoals	  blijkt	  uit	  het	  keurmerk	  op	  de	  etalage,	  werden	  de	  planken	  in	  drie	  verschillende	  bedrijven	  
onder	  handen	  genomen	  vooraleer	  ze	  hun	  uiteindelijke	  vorm	  kregen.	  Hoewel	  een	  landsgrens	  een	  –	  meestal	  –	  
abstract	  gegeven	  is,	  bemoeilijkt	  het	  vaak	  heel	  wat	  zaken.	  Er	  komen	  plots	  een	  pak	  meer	  formaliteiten	  bij	  kijken,	  
ofschoon	  het	  om	  entiteiten	  gaat	  die	  slechts	  door	  een	  stippellijn	  op	  een	  kaart	  van	  elkaar	  gescheiden	  worden.	  
Kunst	  hoeft	  geen	  conflicten	  in	  de	  openbare	  ruimte	  op	  te	  lossen,	  maar	  creëert	  openingen	  waardoor	  we	  oog	  
krijgen	  voor	  die	  spanningen.	  Dat	  is	  ook	  precies	  het	  doel	  geweest	  van	  de	  residentieplek	  in	  Berwick,	  die	  om	  die	  
reden	  geen	  resultaatverbintenis	  tegenover	  de	  kunstenaar	  inhield.	  
	  
Terug	  naar	  het	  werk	  in	  de	  WARP-‐etalage:	  de	  planken	  met	  gestileerde	  roofvogels	  doen	  denken	  aan	  een	  totem.	  
Dat	  de	  kunstenaar	  de	  staak	  van	  een	  omheining	  bekroont	  met	  een	  (roof)vogel	  –	  van	  alle	  dieren	  de	  meest	  vrije	  –	  
is	  geen	  toeval.	  De	  roofvogel	  wordt	  symbool	  voor	  de	  wilde	  en	  vrije	  natuur	  die	  op	  een	  romantische	  –	  bijna	  
nostalgische	  –	  manier	  het	  pittoreske	  karakter	  van	  het	  platteland	  benadrukt.	  Door	  ze	  met	  100	  tegelijk	  in	  de	  
krappe	  vitrine	  te	  proppen,	  wordt	  het	  geheel	  een	  erg	  benauwde	  opslagruimte	  met	  een	  beeldmerk	  dat	  naar	  een	  
andere	  context	  verwijst.	  De	  vitrine	  en	  de	  accumulatie	  van	  de	  voorwerpen	  wekt	  de	  indruk	  van	  een	  verkoopbaar	  
object.	  Door	  de	  grote	  oplage	  –	  een	  souvenir	  haast	  –	  lijkt	  de	  beschikbaarheid	  van	  het	  idyllisch	  platteland	  zo	  
binnen	  handbereik.	  
	  
Helaas	  maakt	  het	  beeld	  ook	  pijnlijk	  duidelijk	  hoe	  weinig	  plaats	  er	  in	  een	  verstedelijkt	  Vlaanderen	  overblijft	  voor	  
dat	  vrije	  rurale	  leven.	  We	  trachten	  het	  als	  een	  hebbeding	  op	  te	  sluiten	  in	  een	  klein	  kastje,	  waar	  het	  niet	  in	  de	  
weg	  staat,	  maar	  waar	  we	  zo	  nu	  en	  dan	  toch	  even	  naar	  kunnen	  terugkijken.	  Het	  manoeuvre	  is	  vergelijkbaar	  met	  
dierentuinen,	  speeltuinen,	  musea	  en	  uiteindelijk	  ook	  onze	  samenleving	  waar	  de	  ‘wildheid’	  in	  een	  veilige	  
omheining	  besloten	  zit.	  Op	  een	  veilige	  afstand	  kunnen	  we	  naar	  de	  onschadelijk	  gemaakte	  illusie	  van	  vrijheid	  
kijken.	  Desondanks	  hoeft	  onze	  geest	  zich	  niet	  in	  te	  laten	  perken	  en	  probeert	  kunst	  de	  ongetemdheid	  van	  het	  
denken	  te	  stimuleren.	  	  
	  
Kunstenplatform	  WARP,	  Laureline	  Soubry,	  augustus	  2019	  
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