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Geb alde energie
llilds ïIan Ianreyï in gesprrk meï Peïer tagitrs

f:[et oeul're van Peter Rogiers rnag gerust

hcrwcrken. Het \{iddelheimmuseum illustrccrt clat een
bcctjc, omdat cr verschillende sculpturcn van vcrgctcn
kunstenaars staan. Dat is boeienci. Hct relativeert ook
het kunstenaarschap.'

weerbarstig genoernd worden, zijn artistieke
parcours eigenzinnig. Deze zorner gaanzijn
dynarnische sculpturen in het Antwerpse
Middelheirnrnuseurn in dialoog ÍRet sterren en
buitenbeentjes uit de vaste collectie. Kunstblogster
Hilde Van Canneyt praat Ínet Rogiers over zijn
krrnstenaarschap en de expo Cluster.

Je werkt veel rnei kunststoffen zoals polyester,
epoxy, PU-schuirn ... Daarnaast onderzoek je de

actuele rnogelijkheden van oklassiek' brons. Welke
betekenis hebben die rnaterialen voorje werk?

Je sculpturen bevatten duidelijke verwijzingen naar

'\bor mij

dans. Er zijn ook invloeden van graphic novels en
B-filrns in terug te vinden. Wat fascineert je daarin?
Peter Rogiers: 'Er zijn heel veel invlocdcn in mijn
r'vcrk tcrug te vinden. Modernistische kunst is een van
de bel:rngrijkste. NÍaar ik hou ook van kunstcnaars
dic ccn tw-ecderanssrol wordt tocbedecld. Net om die
reden hcbben ze een vreemclc eieenheid. En wordt het
interessant om hun oeuvre op een of andere manicr tc

Dikrvijls, wanneer de r,'orm zich ontwikkelt, ontstaat
er een dialoog met een bcpaald materiaal. Omdat het
artificieel aanvoclt bij-,.oorbee1d, of aeressiel. Hct bccld
vraagt om zil'n rnateriaal en het materiaal bepaalt mee

staan alle mzrterialen op hetzelfcle nivcau.

de psychologie van het becld,

hoeje het bekijkt. Polyester

voelt pltrstiekerig aan en rcÍ'crcert op die manier naar

ie ts

kunstmatig. Toen ik cnkelc rur'ver gernodelleerde kleine

sculpturcn maakte, wilde ik dan weer de scherpte van het
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boetseren behouden. zodat jc als her r,varc de vingeral-druk bleef zicn. Dus bcsloot ik zc in brons uit te voererr.

Dc keuze voor ecn bepaald materiaal rvorclt dus hecl
org zrnisch gernzrakt.'

Hoe ontstaat een werk?

'Ik maak meestzrl eerst een n-nve schets. Àan de hand
daan'an begin ik te rverken. \iaak ligt die schets na luncle
momenten op dc erond en bckijk ik zc nooit meer. Als jc:
zo'n schcts }relernaal zou uitn.erken tot een sculptuur. heb
jc cen illustratie. ln de actie kdjg ik echter een andcr idee
omtrent de r,orm. En dan ben ik ccht vertrokkcn. Hct is
net in dat zoekcn dat.je een intcrrsiteit verkrijgt. Ik denk
clat hct daar is dat de kr,l'alitcit valt een rvcrk zit: een soort
gcbaldc cnergie.'

\{anneer voel je: 'Het kornt! Het kornt! Het isl'?
'Ik ben ceen optinlist die loopt tc roeiren: "Hocra! Ik heb
hier r,r'eer een mccsterwerk secrcëerd!" 1'cgcn stuclenten
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die me vragen \vanneer ecn tckening af is, zeg ik: "\'Van-

neerjc vijf lijnen te veel hebt eezet." Bij een sculptuur
het ook zo: ic probee rt daar dynamiek en Írisheid in te

waardc cn maakt ze
nlensen van iets bo'r,ust. N,Iaar mijn ambitie liet elders.'
kr-rnst ook rvel een mazrtschappelijke

is

Wat streef je dan na in jouw werk? Poëzie,
schoonheid, hurnor? Want je wil toch iets toevoegen?
Je zegt narnelijk dat'engagernent' onverrnijdelijk is
alsje aan kunst doet.
'Mijn n erk ze gt, al dan niet ironisch, ie ts over de me nselijke conditie. Nlaar altrjcl op een abstractc manier. Als
je het rvil begrijpen, moct je ook de abstractie begrijpen.
Het gaat niet over een literaire manier van kijken naar
bijvoorbeeld die vluchteling, maar o\,'er een plastisch
k1ken. Al rvil ik zekcr niet dat mijn rverk afgh;dt naar ecn
vorm van lbrmalisme.'

stckcn, maar als.je voelt dat die frisheid eruit wegstroomt,
is het

tijd orn te stoppen.'

De kracht van de gekozen vorrn is belangrijk, de
rnanier waarop die inhoud op een beklijvende
rnanier kan overbrengen. In een rnaatschappij die
24124 doorbeelden wordt overspoeld, kan het niet
gernakkelijk zijn orn tfeelden te brengen die toch nog
boeien en ontroeren. Hoe rnaakje het verschil?
'Ik r.ind dat de mceste mensen, ook "kunstcnaa-rs", te veel
in taal in plaats rran in beelden denken. Alsje naar hcdcndaagse kunst kijkt, zic jc taal: cen thematiek dic r,vordt

wil dus op een plastische rnanier iets over de
rnenselijke existentie zeggen. Is dat niet wat alle
beeldende kunstenaars drijft tot het rnaken van een

geïllustreerd.Jc zict niet hoe er vanuit het bccld r,vordt
gedacht. Het thema van een expo kan ucrust "migratie"

Je

zijn, maar r,vat wordt getoond, moet ook los van de anekdotische conlext een g-ocd kunstr'r'crk zijn. Vanuit mijn
licÍdc voor de kunstee schicdcnis vraag ik rneer. Ik lvil een
dialoog die verder gaat dan het academische denken van
hct moment. Ik beseÍ'dat dit voor een stuk wi.thíitll thinking
is, omdat we natuurlijk allemaal deel uitmak<:n van dat
moment. N'laar al die taalecho's zijn in mijn ogen toch
vooral sociolosische constrr-rctics die heel trendgevoelig
z.ijn)

beeld?

'Dat ben'vijfcl ik. Bij sommige van mijn studenten vraag
ik mc af hoc zij ertoe zijn er:komen om ooit kunstonderr'v!1's te volgen. Ik voel hun noodzaak niet. Ik kan voor
mezelf alleen maar zcggen dat mijn ccrste herinneringcn
Lekenmomenten zijn en dat ik ziltijd heb setekend. Het is
een basisbchocÍte.'

Wat bewonder je in andere beeldhouwers?
'Ik lvcct niet hoc het komt, maar ik ber,r.'onder vooral

Je vindt de rneeste kunst te contextgebonden, er zijn

te veel lege dozen?
'Dat is wat té kort door

schildr:rs.'
c1e

bocht. À.{isschien heeft die

LT

Als ik even stout Ínag zijn,zou ik zeggen datje
bij hen niet veel inspiratie vindt. De kleuren van
je sculpturen zouje opzichtig of op zijn rninst

'Ik heb in het Braempaviljoen twee grote sokkels eezet
waarop ik kleine sculpturen heb gepresenteerd: mijn werk
in dialoog met de collectie. De sculpturen op sokkels zet-

opvallend kunnen noelnen ...

ten was de beste manicr om de overheersende architcctullr van het paviljoen te weerstaan. Ik heb ze "fizurines"

(lacht) 'Niet-kleuren noem ik ze dikwijls. Ik zoek naar
lelijke kleuren die bijna oplossen. \tlijn kleuren hebben
een vrecmde neutraliteit, zoals een soort vaalgroen.

gcnoemd, een verwijzing naar die plastieken stripfiguurtjes die je in speeleoedwinkels vindt. Zohou ik het speels

Dat

valt ovcral tussen.'

en geef ik die kleine sculpturen een zekere luchtigheid. Ik
heb het gevoel dat ik ze een grote vrijheid geel'

Je legt hoe dan ook een eigenzinnig parcours af. Hoe
verhoud je je tot de kunstwereld? Wat rnaakt het

Ook in de Hortiflora heb je, ter ondersteuning
je eigen werk, beelden uit de collectie van het
rnuseurn toegevoegd. Voeldejeje als een kind in een
speelgoedwinkel?
'Ik heb ,,'ooral scuipturen gezocht die het mogelijk maakten mijn \A'erk op ecn andere manier te benaderen. Ik heb

succes van een kunstenaar?
'AIs ik r'vat ironisch mag zijn: aanvaarding door het

van

oÍficiële kunstestablishment. Als ik "hedendaaeser" werk
zou maken, zou ik het mezelf misschien minder moeilijk

makcn ...'

de meeste niet vanuit een wowgevoel gekozen. Vervolgens

Je Antwerpse collega Luc Tu;'rnans zegt dat

je

heb ik a1le sculpturen op grote platforms geplaatst, lage
sokkels als het ware. Op die platforms vormen ze een

de koude van een atelier niet voelt orndatje

hele bestaan tijdens het werken is gefocust op het
schilderij waarrnee je bezig bent. Zodra jeklaar
bent en naar buiten gaat, dondert de hele wereld
ove"je'heen. Die roes is verslavend, en voor hern

compositie

ving overheerst. A1sje er sculpturen piaatst, r,vorden ze
onmiddellijk opgeslokt door de natuur. Om daar op ecn
positieve manier mee te strijdenr er ct:n dialoog mcc op te
bourven, heb ik die platforms gebruikt. Op een oÍ' andere
manler creëren ze ruimte en een mentale afstand
tegcno\,'er de natuur. Dat is een belangrijk
aspect van de tentoonstelline.'

rnisschien wel de reden waarorn hij schildert.
Herkenbaar?
'Kunstenaar Philip Guston zei: "Als je net in je
atelier bent, herb je het gevoel dat heel de rvercld
over je schouder meekijkt:je bent nos
niet 1000ó geconccntreerd, r,vaardoor
je begint na te denken over alles cn

iedereen

di,

n''erk heeft.

Je zegt dat in Belgiê íedereen door

ecn meninq ovcr.ic

René Magritte is beïnvloed. Dat vind

Maar hoc meer je ín.je

schildcren ceraakt, hoe meer een

ik ben niet echt een fan van Nlagritte. Mil'n
werk ligt in mijn osen meer in het verlengdc
van de plasticitcit van Ensor dan van de beeld-

je atelier verlaten, totdatje alleen
overblijft. En a1s je r,.eel geluk hebt,
verdwijn je nog eens zell en los jc lielemaal op." Daar gaat het om.'

gimmicks van Magritte. Ik vind wcl dat rve in
België allemaal een surrealistische mentaiiteit
hebben. \,[aar sommigen maken daar misbruik

Je opvallende'niet-blauwe'

van om ál on'ze kunst te verkopcn als uitdrukkinsen van "onze Belsische idcntiteit". Ik dcnk dat

lining figur e s
on a Calder base rnaakt deel
uit van de collectie van het prachtige
Middelheirnrnuseurn. De hele
zoÍÍter benje daar ook te
Tzu

o re

ik

geen slechte gedachte orn af te sluiten.
'Eig'cnl5k is dat ccn ironische uitspraak, want

voor een clie menseÍ€n dingen

sculptuur

.

Hct probleem in het Middelheim is dat de natuuromge-

c

mijn werk, nct omdar ik het niet op cen literaire
manier benader. minder surrealistisch is. Cr.l
n'est pas une pipe is

daarcntegen hetzi:lÍde als

ecn kakmachine van

gast Ínet Cluster. De titel
van deze nieuwe expo

Wim Delvoyc. Het

is

zrllcmaal nogal simpel.'l [likle ïan Ianneyt

verwijst naar het feit dat werken
gecornbineerd worden orn elkaar

Peter Rogiers, Dyazgo

(Figuin4.2016,
courtesy Tim \an Lae
re Gallcrr', Antrverpen
O Dirk Leemans

wederzijds te versterken. Zo gaan je sculpturen
en etsen in het Braernpaviljoen in dialoog rnet
kleinere stukken dieje uit de perrnanente collectie
van het beeldenrnuseurn selecteerde.

PETER ROGIIRS-CLUSIIR
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