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Cultuur Museum op Schaal 1 7

GULUVER
INDE
KUNSTWERELD
Ik speel nu ook een beetje curator en museumdirecteur
Ronny Van de Velde geniaal kunsthandelaar presenteert
de eerste 25 zalen van zijn draagbare museum voor moderne
kunst op Brafa de Brusselse kunst en antiekbeurs
DOOR JAN BRAET FOTO SASKIA VANDERSTICHELE

C m n een museumzaal met Het spel met schaal en formaten richting krijgt een eigen zaal en inH een schaal van 1 7 meet doet nadenken over ons kijkge het actuele luik richt elke uitge
H een persoon 25 centi drag vindt Van de Velde Als je nodigde kunstenaar naar eigen

UD b meter beweert Ronny tegenover iets groots staat ga je goeddunken een zaal in De vol
Van de Velde Wie zegt nu zoiets onbewust anders reageren dan gende stap is een internationaal
Bijvoorbeeld iemand die behekst tegenover iets kleins Er zit ook een luik Voor een goed begrip elke
is door Gullivers reizen de klas lichamelijk aspect aan Je kunt je zaal bestaat uit een box in multi
sieke satire van Jonathan Swift uit overdonderd voelen door eenmonu plex 1 meter lang 65 centimeter
1725 Mensen die zo klein zijn dat mentaal schilderij van Rubens hoog en 65 diep Eén zijde blijft
Gulliver hen ogenschijnlijk de baas maar nooit door een olieverfteke open want de bezoeker is nu een
moet kunnen hebben het uitein ning van zijn hand Maar wat als maal geen persoon van 25 centi
delijk gemunt op zijn leven En het kleine in verhouding groot meter die door zalen loopt maar
omgekeerd blijken lieden die ette wordt en het grote klein Eén een normale mens die in kijkdozen
lijke koppen groter zijn dan hij zekerheid blijft schaalreductie blikt
ten slotte de goedhartigheid zelf gaat gepaard met een verlies aan Alle dozen zijn aan de buitenkant
Gullivers komisch moraliserende massa en fysicaliteit Een voor zwart geschilderd De negentiende
avonturen onder de Lilliputters en stelling op schaal van Michelan eeuwse kunst is ondergebracht in
de reuzen van Brobdingnag waren gelo s fresco s op het plafond van salons met lambriseringen kroon
spek voor de bek van de negen de Sixtijnse kapel doet de lichamen lijsten en parketvloer De wand
tiende eeuwse karikaturist J J minder geweldig lijken kleuren zijn gebaseerd op de
Grandville Diens originele pen Het Museum op Schaal 1 7 zal negentiende eeuwse zalen in het
tekeningen voor Voyages de Gul bij voltooiing haast het totale veld Louvre grijs ossenbloedrood bil
liver dans des contrées lointaines bestrijken waarop de Antwerpse jartlakengroen en een grijsblauw

RONNY VAN DE 1856 wist Van de Velde in Parijs kunsthandelaar en verzamelaar dat Van de Velde electric blue
VELDE IN P c e k P te tikken Ze hangen in actief is de modernen met hun noemt Ook Jan Fabre denkend
DE ZAAL VAN de eerste zaal van zijn Museum op Franse wortels in de negentiende aan zijn tentoonstelling in de his
FRANK MAIEU Schaal 1 7 Eigenlijk zijn ze klein eeuw en de hedendaagse kunst torische ruimten van het Louvre in
Welk kind droomt van formaat maar ze ogen groot in De eerste fase moeteen vrij com 2008 koos voor zo nmini Louvre
er nu van ooit een een ruimte die zevenmaal kleiner plete staalkaart opleveren van de zaal Als volleerd theaterman
museum te leiden is dan normaal kunst in België Elke historische voegde hij er een gordijn bij Met
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Gulliver voor ogen laat hij een ideeën niet het monopolie zijn van S
reusachtig diep dooraderd been de kunst met grote K T i jjmi r ijü jt I Ü

heeft zijn zaal binnengebracht Extra large toaJESÈéirr t t
maar we hebben ze moeten repa Voor het totaalconcept van zijn itïJw
reren zegt de kunsthandelaar De museum trok Ronny Van de Velde V t B Éfe
schaal van 1 7 klopte van geen logischerwijs Wesley Meuris aan ölP l5wr
kanten De verhouding van de lam De Lierse kunstenaar maakt pre RSHh É ËÏ S
brisering en de kleine poppen die sentatievormen en structuren van BS HB BB9B H t
hij erbij geplaatst had zat fout museale objecten tot onderwerp BB Ej
Ook de kleuren deugden niet van zijn kunst Hij maakte naam HP üi 1 1 JÜJLL ji dÜj
Hij zei dat hij de kleuren van het met strakke akelig kil verlichte J HHmk BEBÊÉ
Louvre had gebruikt maar dat is kooien voor dieren uit de zoo In W j HHhI0VhmR I IS
niet zo Hij had gewoon ordinair 2010 zorgde hij in Knokke voor jf H wEHBflH T Ü I i
blauw uit een pot genomen Geen ophef met een geur van schandaal I 1 K BBwB B
negentiende eeuws blauw Maar toen hij de museale presentatie ver k Rll S aflUHSu H I
nu is het in orde zorgde van een Congo Collectie jHHB i P PWp B mm

Ik treed nu ook een beetje op als die uit hoogst twijfelachtige stuk 1 l v m m ï ufe T1
curator of museumdirecteur zo ken bleek te bestaan Voor Meuris j
verduidelijkt hij zijn principiële geen probleem voor verzamelaars JVil RI S V
opstelling Jan Ceuleers zijn jaren van primitieve kunst des te meer ÊÊ Si
lange kompaan schrijft daar in Ik toon alleen echte werken Ui flf 3 V
een tekst voor de catalogus van geen reproducties zo verzekert U fljf p y
het Museum op Schaal 1 7 behar Van de Velde Om een sterke zaal i JH WJ L fa j U
tenswaardige dingen over Wie met minimalistische kunst te i s S X
hem kent weet dat hij nooit in de maken kan hij niet zonder Victor j j
directeursstoel van een museum Servranckx Maar zolang hij niet Jl
heeft willen zitten Wel heeft hij beschikt over een authentiek werk
voor zijn plezier heel wat bijna in een passend formaat wacht hij MARCEL DUCHAMP
museale projecten gerealiseerd er liever mee Inde sectie surrea Pierre Alechinsky was daarvoor Bolte en valise
met publiek succes bovendien lisme waar enkele kleine teke gevraagd maar hij vond dat hij serie B 1941
Welk kind droomt er nu van ooit ningen van René Magritte onmid niet echt bij Cobra hoort omdat hij Geestelijke vader
een museum te leiden Tenzij een dellijk inzetbaar zijn ziet het er toen te jong was Wellicht acht hij van et draagbare
droommuseum zonder vergade beter uit Je hangt af van de dingen het gewoon te vroeg om te worden museum
ringen met beleidsmakers voor diejekuntvinden zegthij Bij de bijgezet in de kamers van de
wie cultuur een zo kort mogelijke vroege Belgische modernisten is geschiedenis Tenslotte is de 84
tussenstop in hun carrière bete hij nog op zoek naar een goede jarige geboren Brusselaar creatief
kent zonder zeurende problemen Jozef Peeters om bij de fijne als nooit tevoren op zijn landgoed
met infrastructuur zonder toege werkjes van Jos Leonard en Felix in de Provence Hij vroeg en kreeg
vingen aan de publiekswerking De Boeck te voegen een eigen zaal zoals de andere
Het museum op schaal is die gerea Soms doet hij vondsten die niet levende Belgische kunstenaars
liseerde droom eens strikt noodzakelijk zijn voor Als het Museum op Schaal 1 7
Hoe de bouw van het model het verhaal dat het Museum op ergens zijn missie waarmaakt dan

museum er zal uitzien is nog niet Schaal 1 7 wil vertellen Maar ze zeker in het domein van de heden
uitgemaakt Een verzameling kijk ogenzoverlokkelijkdatzeomeen daagse Belgische kunst Zestig
dozen vraagt misschien geen echt opname in de collectie smeken kunstenaars zijn bezig aan hun
gebouw op schaal maar toch een Na de aanschaf van drie sculp doos of hebben ze al klaar Er is
beetje een ordentelijke structuur tuurtjes van de negentiende plaats voor honderd man Op
die een geloofwaardig museum eeuwse beeldhouwer René Dalou Brafa de Brussele kunst en
parcours toelaat Poepsimpel wordt heeft de handelaar verzamelaar antiekbeurs krijgen de verwachte
het niet want Van de Velde denkt zijn zinnen gezet op een historische 40 000 bezoekers er straks al 25
behalve aan Belgische en interna Franse zaal Hoe het realisme van te zien Van de Velde stelt de van Elke ZQSA
tionale kunst ook aan aparte sec Dalou dan moet rijmen met stel binnenuit verlichte boxen tentoon bGStddt llit
ties voor fotografie en design Een de impressionistische aanzetten in een donkere ruimte In een vol ppn hox in
box met de negentiende eeuwse tot de moderne kunst lijkt nog niet gende zaal pakt hij dan uit met een
picturalistLéonardMissonneisal helemaal doordacht Andere zalen selectie van extra large werken lïlUltipiGX
klaar net als een portrettenzaal zijn bijna af Met werkjes van De bezoeker voelt zich als Gulliver 1 meter ldlig
van fotograaf Stephan Vanflete Asger Jorn KarelAppel en enkele bij zijn overstap van het land der gg CGtiti
ren De doos vanArneQuinze als fijne logogrammen van Christian Lilliputters naar Brobdingnag De mo or hnncf
ontwerper weliswaar een buiten Dotremont kan de kijkdoos van de reuzen daar houden van een mini nieter nOOg
beentje toont aan dat originele Cobrabeweging zo opengaan Ook malistische stijl want ze hebbent en 65 diep
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schilderijen van MartheWery Dan 1 GRANDVILLE
VanSeverenenAmédéeCortierin De eerste zaal van
huis en zowaar ook een driedelig B het Museum op
kamerscherm van René Masritte I H HI Schaal 1 7 S gewijd
uit 1931 Triptique formant para ï aan de inspirator
vent beschilderd met een abstract WVttPM I ervan de Franse kari

r II II i B katunst J J Grand
mimmalistisch motief Die dingen J M B I ILJI Li B ville 1803 1847
zijn gewoon te koop De werken uit 4 J H H Hü kwam in moeilijk
het Museum op Schaal 1 7 zijn het 1 H hI H te heden met zijn satiri
niet Het zijn allemaal unieke stuk B pB B HJU H M hJ sche politieke pren
ken en de collectie blijft onver P r jlliW 1 ten fantaseerde over
deeld zegt Van de Velde r s v Un Autre Monde en
Vaandeldrager Panamarenko i J illustreerde Gu Vere

richtte zijn zaal in naai het model van reizen dankbaar
het kleine atelier dat Van de Velde onderwerp om te spe
ooit voor hem huurde op deAmeri len met schaal en for

A TTK PFTFR nF 1 maten In het midden
kalei in Antwerpen Hy beproefde CUPERE van de zaal staat een
er voor het eerst de trekkracht van jrouw aan ziin JPIpiBaB toverlantaarn de
zijn beroemde Pasüllemotors De onderwerp maakie V oudste manier om
schilder Robert Devnendt hoeft met de geboren Leuve T 1 f EfMyJT beelden opeen wand
te morrelen met schaal want hij naar 1970 van IES551 SS T X te projecteren
maakt altijd slechts piepkleine schil zijn zaal een geu WF L affi r F p5
derijen Enkelen kozen voor thema renlaboratorium H ittTm 1 l i
zalen FrankMaieu satirische com Het bevat honder t wt jHÏSM S i L lÊ
mentator van het kunstgebeuren den flesjes en drie t 1BÜ J l H ji5 l L A
schoot in de roos met Van beige vitrines met munt pTT WWJ Zi JM
een soort satanisch poppenhuis met en fruitsculpturen SS SbMj
herkenbare figuranten Onder hen ln de n and f i W

van de kijkdoos b b h
Magntte als vliegende pijp en een zjjn gaatjes aange
varken dat de rug vanWimDelvoye bracht waardoor
tatoeëert De jonge Kris Martin e bezoekers ver
maakte een oorlogsmuseumpje met schillende geuren
enkele authentieke schrapnels op kunnen opsnuiven sA nV jANVilAiA i i f m ft JjS
ware erootte r rv vx v m j r s

kunstwereld ofhij kan bogen op een PIERRE sl i lf tlifrffW al TajPSJ
of meer eminente voorbeelden uit ALECHINSKY 9B Iftj MÊm iWÊÊ t
het verleden Er is het schuifladen De 84 jarige kun flBlM sllËfSBSf B
museum uit 1972 van de Zwitser stenaar weigerde 1 RS HSBaSJK BHB
Herbert Distel een naaikastje omteworden tl É HbV H b Bn KELLY SCHACHT
waarin elk van de 500 laden werd opgebaard in de t iW BS P BlfjB U Tot nu toe zijn ze
gevuld door een verschillende kun Cobrazaai van 1 Ij flRlÉI Bf lISrwMH allemaal braaf
stenaar Een van hen was Panama nei museum op j w y v h geweest behalve
renko Maar de eigenlijke geeste Hij ontwiSpTzijn x T l X n Kelly Schacht 28
lijke vader van het draagbare eigen zaal volledig zegt de directeur
museum is de Franse kunstenaar gedecoreerd in zijn van he u7se m opa t rr t a rmn t r Schaal 1 7 De wi nMarcelDuchamp Indejaren 1930 typische Cobra nares van de Jeune
ontwierp hij een Bohc en valisc schriftuur Voorde Peinture ariis in 2011
Hij reproduceerde zijn hele oeuvre zaalwachter zette 7 schroefde haar zaal
zodat het in een koffertje paste n i een Rietveld vakkundig uit elkaar
Bedacht voor 300 exemplaren wer stoeltje klaar en stopte ze in
den er door de jaren 182 van gepro voorzien van i ji i iwi iii ï een doos De tekstduceerd verdeeldoverzevenseries fZTöans mmm j Where rooms are
met koffertjes in diverse uitvoe I BÉAffiLt J tf SraB a collection of our

j V steken sporen de
brafa van zaterdag 21 tot zondag M bezoeker aan om zijn
19 00 uur in tour taxis havenlaan 86 c Ê 0 haar eigen verbeel
ïooo brussel ding te gebruiken
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