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30 Jaar geleden, in 1993, vestigden een aantal kunstenaars zich in een deel van deze 

voormalige chocoladefabriek. Ze creëerden er ateliers en een expositieruimte. Dat 

kunstpodium overleefde barre tijden, zelfs een heuse brand, maar hield zich steeds staande 

als een podium voor eigentijdse kunst en kunstenaars.  

 

Voor deze tentoonstelling stelde programmeur Julienne Tullemans al in 2021 de vraag aan 

beeldend kunstenaar Ton Slits om als curator een project te bedenken met zijn eigen oeuvre 

als uitgangspunt. Ton ging – met kunsthistoricus en publicist Rick Vercauteren als sparring 

partner – aan de slag om een shortlist te maken van collega kunstenaars die met hun werk in 

een open dialoog zouden kunnen treden met zijn beelden en schilderijen. Uiteindelijk 

nodigde hij Leo Vroegindeweij, de Vlaamse Tinka Pittoors en Nathalie Brans uit om samen 

met hem aan dit project te werken.  

 

De tentoonstelling kreeg vorm in goed en nauw overleg tijdens diverse atelierbezoeken en 

de auteurs van de publicatie benadrukken beiden met regelmaat dat dat in een bijzonder 

open gesprek ging.  

 

 

TUSSENRUIMTE 

Direct bij binnenkomst afgelopen dinsdag, viel mijn oog op het spiegelbeeld van de 

herdershond die, als een kind in een wolk badschuim, schuilging in een of ander moleculair 

systeem. De doorgefokte herdershond in dit werk van Tinka Pittoors is bij uitstek een 

voorbeeld van een soort met een zeer beperkte genetisch reservoir, met voornamelijk 

heupafwijkingen tot gevolg.  



De bollen van de genenpoel of het moleculaire systeem lijken de verbindende factor in deze 

tentoonstelling met werk van vier kunstenaars. We zien ze terug in de DNA-strengen van 

Pittoors die van de muur omlaag hangen, we zien ze zowel zilverig glimmend tussen de dof 

keramische dakpannen in een installatie van Leo Vroegindeweij, als in met traditionele 

methoden fotografisch vastgelegde gezichten van de maan bij Nathalie Brans en kleurrijk 

verbeeld in de schilderijen en tekeningen van Ton Slits. Naast de zojuist beschreven 

microscopische systemen of chemische verbindingen, suggereren de bollen in Slits’ 

werkgedachtespinsels en gevoelens, vormen ze bij Pittoors grillige groeisels en verwijzen ze 

in het werk van Brans naar hemellichamen.  

 

De bollen zijn dus niet eenduidig, zoals kunst nooit eenduidig is. Het gaat Slits zelf ook niet 

om de bollen in deze tentoonstelling, het gaat hem om dat wat er tussen de bollen 

onuitgesproken blijft of schuilgaat. Niet voor niets noemde hij deze tentoonstelling 

Tussenruimte. Hij verwijst in de bijgaande publicatie naar de ruimte tussen de noten in een 

partituur, naar de spanning van een uitsparing, interlinie of interval. De stiltes in een 

gesprek. 

 

Tussen neus en lippen door omschreef hij dinsdag die ruimte als het gebied ‘waar troost te 

vinden is’. Ik moest direct denken aan een gedicht van Rainer Maria Rilke: 

 

‘En ver, 

ver achter dit alles, 

ligt het thuisland van de kunstwerken, 

van die zonderlinge, zwijgzame en geduldige dingen, 

die vreemd tussen de dingen van het dagelijks leven staan, 

tussen de bezige mensen, de geduldige dieren en de spelende kinderen’. 

 

Rilke beschrijft hier de opening of vrijplaats die ontstaat bij vervreemding. Hij beschrijft 

kunstwerken als de vreemde, zonderlinge, zwijgzame dingen die tussen de dagelijkse dingen 

staan. Die dus die tussenruimte vullen.  

 

Tussenruimte verwijst ook naar het open gebied tussen micro en macro, tussen utopie en 

dystopie. Het is opmerkelijk dat Ton Slits juist in deze tijd - waarin onze maatschappij steeds 

verder lijkt te polariseren - een oproep doet om aandacht te hebben voor de ruimte tussen 

de polen.  



Alle kunstenaars in deze tentoonstelling werken in een soort van dialectiek en spelen met 

schaal. Hun werk benadrukt de nietigheid van ons bestaan tegenover de onmetelijke 

grootsheid van het heelal. De hemellichamen in dat enorme heelal vormen de inspiratie voor 

een serie boekjes op zakformaat van Nathalie Brans, die haar artist statement op haar 

website start met de vraag: “Als de ruimte in een schoenendoos past, hoe groot is de aarde 

dan en hoe groot ben ik dan?” 

 

Enorme roze en grijze bollen op een doek van Ton Slits lijken bij nader inzien te borrelen uit 

een miniatuurhuisje. In een schaalmodel van Leo Vroegindeweij probeert een nijlpaard- het 

meest gevaarlijke dier van Afrika - tevergeefs zijn tanden te zetten in een enorme bal, de 

globe? Terwijl Tinka Pittoors onze minuscule DNA-strengen opblaast tot vergeten 

feestslingers of deze microscopische vormen als sieraden onder een stolp plaatst. Door 

mensen gemanipuleerd tot consumptiegoed. 

 

Fremdkörperoperation heet haar eerdergenoemde beeld met de herdershond uit 2016, een 

term die verwijst naar een chirurgische ingreep, een vreemd lichaam of een vreemde 

entiteit. Fremdkörper.  Dat vreemde of vervreemdende komt op verschillende plekken terug 

in deze tentoonstelling. Zoals in de assemblage van een gipsen replica van een klassiek 

Griekse sculptuur en een betonmolen van Leo Vroegindeweij. Kenmerkend voor het werk 

van deze oorspronkelijk minimale beeldhouwer, is zijn spel met vorm en tegenvorm, positief 

en negatief, materie en textuur. Daarbij gebruik makend van bestaande objecten en vormen. 

Op zoek naar de spanning tussen die vormen. Wordt hier het klassieke beeld door de mangel 

gehaald? Steekt het zijn hoofd in een soort van droogkap? Is het een confrontatie van 

klassieke beeldhouwkunst met moderne vormgeving?  

 

Gips en machine blijven in ieder geval in een voortdurende dialoog op afstand van elkaar. 

Zoals de maan in het werk van Nathalie Brans onbereikbaar ver van ons verwijderd blijft. En 

juist door die onbereikbaarheid, door de ruimte tussen ons en de maan, tussen ons en de 

dingen, wordt het verlangen en daarmee de verbeelding gevoed.  

 

 
 


