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‘Beter dan dit kan het niet worden.
als je na deze expo geen fan bent van
Rik Wouters, zal je het nooit worden.
90 procent van de topwerken van de
kunstenaar is hier verzameld’, vertelt
Herwig Todts, een van de commissa-
rissen van de tentoonstelling. Je kunt
hem moeilijk tegenspreken. De re-
trospectieve in Brussel is de grootste
rond Rik Wouters (1882-1916) ooit.
De Koninklijke Musea van Brussel en
antwerpen hebben voor de expo
hun krachten gebundeld. Beide mu-
sea bezitten een grote collectie van
kunstwerken van Wouters. Voeg
daarbij nog wat zelden getoonde
werken uit privéverzamelingen en
buitenlandse musea, en je hebt een
ideale cocktail voor een onderhou-
dende tentoonstelling.

De retrospectieve pretendeert
niet  een nieuw licht te werpen op
het oeuvre van Wouters. Hoe zou het
ook kunnen? De schilder heeft in
België nog weinig geheimen, na een
hele rist boeken en tentoonstellin-
gen de afgelopen jaren. Veel sceno-
grafische tierelantijntjes komen er
op de tentoonstelling niet aan te
pas. De expo overloopt chronolo-
gisch het artistieke leven van Wou-
ters.  Ondanks het grote aantal wer-
ken is er nergens een gevoel van
overdaad. De beelden en schilderij-
en krijgen ruimte om te ademen.
Het draagt bij tot de perfectie degus-
tatie van Wouters’ schilderijen en
beelden.                                                                                                                                                                                                                                                                       

In een aparte ruimte voor de ech-
te tentoonstelling wordt het tragi-
sche levensverhaal van Wouters uit
de doeken gedaan.  In die ruimte
worden ook heel wat prenten, teke-
ningen en etsen van Wouters ge-

toond. Ze zijn grotendeels afkom-
stig uit de collectie van Museum
Plantin-Moretus. Er zitten enkele pa-
reltjes bij. Met een paar pennenstre-
ken kon Wouters een hele wereld
oproepen. De kleinoden zijn een
welgekomen aanvulling op de 
bekendere kunstwerken van Wou-
ters.

Wouters is als schilder bekend
voor zijn inventief omgaan met
kleur en licht, zowel in zijn aquarel-
len als olieverfschilderijen. Paul Cé-
zanne was een van zijn grootste in-
spiratiebronnen. Ook James Ensor
had een grote invloed op de schilder
en beeldhouwer. Wanneer je op de
tentoonstelling rondwandelt, valt

op hoe weinig Wouters de grote
maatschappelijke thema’s uit het
begin van de 20ste eeuw aansneed. 

Wouters toonde zijn dagelijkse
leven, meestal met zijn vrouw Nel als
muze. Daarnaast schilderde hij veel
stillevens, zelfportretten en land-
schappen. Hij deed dat op een bril-
jante manier, maar hij stond ver 
af van de nieuwe avant-garde kunst-
stromingen als het kubisme, het 
futurisme of het fauvisme. Die vorm-
den een artistiek antwoord op 
de uitdagingen van de maatschap-
pelijke en industriële veranderingen
aan het begin van de 20ste eeeuw.
Die leken aan Wouters voorbij te
gaan.

Zijn manier van schilderen was
op zich wel vernieuwend. Hij verliet
gaandeweg het traditionele per-
spectief en experimenteerde met
kleur en licht.  Maar hij hield wel vast
aan het idee dat een schilderij of een
beeld een herkenbare voorstelling
van de realiteit moest zijn.  Wouters
had daarom weinig goede woorden
over voor zijn collega’s fauvisten en
kubisten. Ze zetten de stap die hij
nooit heeft aangedurfd. Ze braken
radicaal met de voorstelling van de
realiteit. 

Rik Wouters is in België erg po-
pulair. In het buitenland is hij nau-
welijks bekend, op Nederland na
waar hij een tijd woonde. 

Voor Todts is de verklaring  niet
ver te zoeken. ‘Wouters is altijd een
navolger van Cézanne gebleven. Ik
noem hem een feestelijke versie van
die Franse schilder. Je merkt dat heel
goed aan zijn aquarellen met dat
feestelijke, heldere licht. Heel Cézan-
neske. Begrijp me niet verkeerd,
Wouters schildert op een prachtige,
geraffineerde manier. Weinig schil-
ders hebben zo veel gevoel voor
kleur. Maar hij is iemand die een pe-
riode afsluit: het impressionisme. Op
hetzelfde moment sluit zijn tijdge-
noot Jules Schmalzigaug zich aan bij
het futurisme. Zie je het verschil? In
alle landen heb je navolgers van Cé-
zanne. Soms loop je in een museum
in Duitsland of Denemarken en zie
je een kunstenaar van wie  je denkt:
potverdorie, dat is toch knap ge-
daan. alleen, net als bij Wouters, het
is op wereldschaal niet vernieuwend.
Dat is het criterium om het in het in-
ternationale canon mee te spelen.’

Die ‘kritiek’ slaat voor Todts ook
op zijn beeldhouwwerk. ‘Daar wilde
hij Cézanne in drie dimensies weer-
geven. Hij speelde met oppervlak-
ken waarop het licht reflecteerde.
Knap gedaan van Wouters, maar 
opnieuw niet vernieuwend.’

‘rik Wouters’ tot 12 juli in 
de Koninklijke Musea voor 
Schone Kunsten in Brussel.
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Het Klarafestival focust dit jaar op
migratie en identiteit. ‘Dagboek
van een verdwenene’ past daar per-
fect in. In 1916 verscheen in de Tsje-
chische krant Lidové Noviny een
anoniem dagboek in versregels
over een dorpsjongen die verliefd
wordt op het zigeunermeisje Žof-
ka. Hij beslist om voor haar zijn
dorp te verlaten. Het verhaal trig-
gerde de Tsjechische componist
Leos Janáček. Hij kampte ook met
een onmogelijke liefde. De ge-
trouwde componist was hartstoch-
telijk verliefd op  zijn muze Kamila
Stösslová. Janáček besloot om het
verhaal uit de krant te verwerken in
een cyclus van 22 liederen.

Voor het Klarafestival maakten
regisseur Ivo Van Hove en drama-
turg Krystian Lada  in opdracht van
muziektheater Transparant  een sce-
nische productie. annelies Van 
Parys componeerde een muzikaal
antwoord op de muziek van
Janáček. ‘Het eerste idee was een
coda te componeren aan het einde
van de voorstelling. Maar dat bleek
al snel geen goed idee. In overleg
met Krystan Lada  hebben we geop-
teerd voor vijf muzikale interviews
tussen de liederen van Janáček door.
Je mag dat best beschouwen als een
dialoog met de Tsjechische compo-
nist. In mijn eerste drie interventies
is de piano dominant aanwezig. Ze
staat voor de man in het verhaal, de

climax naar de onmogelijke liefde.
De twee laatste stukjes muziek zijn
geschreven voor de vrouwenstem-
men wanneer de ontnuchtering
haar intrede heeft gedaan.’

Van Parys is een grote bewonde-
raar van Janáček. ‘Hij is een van de
grootste operacomponisten van de
20ste eeuw. Je hebt  als hedendaags
componist best wat schroom om te
interveniëren in muziek van zo’n
componist. Maar zijn muziek is zo
rijk dat het dan ook weer een dank-
baar geschenk is. Of de bezoekers
horen waar Janáček eindigt en ik
begin? Mijn eerste interventies zijn
vrij tonaal, dan kan je twijfelen
misschien. Naarmate het stuk vor-
dert, neemt de distorsie in mijn
muziek toe. Op het einde wordt het
een soort van abstracte klankwe-
reld. Dan is er geen twijfel meer
mogelijk.’
‘Dagboek van een verdwenene’,
zaterdag en zondag in het
Kaaitheater in Brussel.
www.kaaitheater.be  
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Brussels Film
Festival dreigt
te verdwijnen

De toekomst van het Brussels Film
Festival (BRFF) hangt aan een zijden
draadje. Twee betrokken overheden,
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
en de Franse Gemeenschap (Fédéra-
tion Wallonie Bruxelles), hebben
beslist geen subsidies meer toe te
kennen. Daardoor verliest het festi-
val 170.000 euro van zijn budget van
400.000 euro. 

Het Brussels Film Festival, gestart
in 1974, wijdt zich sinds 2003 aan de
Europese cinema. Het presenteert
elk jaar bijna 100 Europese en Belgi-
sche kort- en langspeelfilm. Het gaat
om avant-premières, onbekende
films en gratis voorstellingen in
openlucht.

Het filmfestival had volgens or-
ganisator Kristof Polfliet   te kampen
met een substantiële daling van zijn
budget. ‘Het festival bleef verder be-
staan door het enthousiasme van
een handvol gepassioneerden die
vandaag geconfronteerd worden
met de afwezigheid van een cultu-
reel perspectief bij de publieke in-
stellingen.’

‘Het festival hield zich staande,
ondanks de budgettaire moeilijkhe-
den en de lastige omstandigheden
in 2016, waaronder de nasleep van
de aanslagen, de algemene staking
en het EK voetbal. Nooit eerder heb-
ben de media ons zo sterk onder-
steund’, aldus Polfliet.

Normaal vindt het BRFF dit jaar
plaats van 16 tot 22 juni in Flagey. De
organisatie van het festival was al
bezig met de voorbereidingen. ‘On-
danks alles willen we voort strijden
voor deze editie. Maar dan moeten
de betrokken ministers het festival
een kans geven om te blijven be-
staan’, benadrukt Polfliet. De be-
trokken overheden reageerden gis-
teren niet.

Knappe kunst hoeft niet altijd vernieuwend te zijn
Met 200 werken opent morgen
in de Koninklijke Musea voor
Schone Kunsten in Brussel de
grootste retrospectieve rond Rik
Wouters ooit. Topwerken gaan
hand in hand met zelden 
getoonde tekeningen. 

BIO

Rik Wouters werd in 1882 in
Mechelen geboren. Hij volgde
les aan de plaatselijke acade-
mie. In 1900 trok hij naar Brus-
sel, waar hij zich artistiek be-
kwaamde. In 1912 kon hij gaan
werken onder de financiële
vleugels van de Brusselse ga-
lerist Georges Giroux. In 1914
werd hij gemobiliseerd. Hij 
deserteerde en vluchtte naar
Nederland. Daar werd hij een
tijdlang opgesloten. In 1916
overleed hij aan kanker.    

Herfst, 1913.

rik Wouters schilderde
briljant, maar hij 
stond ver af van 
de avant-garde kunst-
stromingen als het 
kubisme of fauvisme. 

De hartstocht van 
een onmogelijke liefde
Met ‘Dagboek van een verdwe-
nene’ componeerde Leos
Janáček een hartstochtelijke
liederencyclus over een onmo-
gelijke liefde. Zaterdag en zon-
dag wordt het werk opgevoerd
op het Klarafestival.

Je hebt als 
hedendaags
componist best wat
schroom om te
interveniëren in 
muziek van een
componist van het
kaliber van Janáček.

COMPONISTE

Annelies VAn PArys

Wanneer liefde enkel pijn voortbrengt.
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Vrouw, onge-

dateerd.

Beschouwing, 1911. 
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