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de materie zit, laat de kunst 
het toe om op een meer me-
taforisch of abstract niveau 
te werken, en zo op zoek te 
gaan naar de kern van ons 
bestaan. Al kan dat leiden tot 
de diepste confrontatie: het 
besef dat we slechts een con-
structie zijn. Voor sommige 
mensen werkt dat deprime-
rend, maar om een waarlijk 
bevrijd mens te zijn moet je 
doorheen al deze construc-
ties gaan. Dit kan enkel een 
existentieel pijnlijke ervaring 
betekenen. De naakte reali-
teit kunnen wij niet aan, we 
hebben dus symbolen en ab-
stractie nodig om die draag-
lijk te maken.”
Naast de reeks schilderijen 
presenteert Waterkeyn wer-

ken die het midden houden 
tussen schilderkunst en 
beeldhouwkunst. Voor ‘Re-
pose mon saltimbanque’ 
(2020) ging hij aan de slag 
met verhuisdekens die hij met 
producten verstijfde tot een 
sculptuur. “In de kunstwereld 
zijn er geen scheidingen meer 
tussen de media. Daarnaast 
is de tijd om puur anekdo-
tisch te werken voorbij, want 
dat zou een ontkenning van 
de moderniteit en de concep-
tuele kunst betekenen. Daar-
om hecht ik veel belang aan 
humor, zelfkritiek, reflectie 
en relevante referenties. Ik 
wil geen domme schilderijen 
maken, die geen intellectuele 
uitdaging vormen en niets in 
vraag stellen of losmaken. Als 
kunst consumeerbaar is zoals 
een hamburger, dan is dat 
gevaarlijk. Daarom wil ik net 
als een conceptueel kunste-
naar niet vasthangen aan een 
bepaald medium, en narratie-
ven met elkaar combineren, 
zodat er een bepaalde span-
ning ontstaat. Zo speel ik in 
‘… and I don’t Feel so Well 
Myself’ (2016) met het ver-
haal van Wolfgang Boesner, 
die de Duitse gelijknamige 
keten voor kunstenaarsma-
teriaal heeft opgericht. Voor 
mijn sculptuur heb ik de cata-
logus van de winkel gebruikt. 
De beelden tonen wat je met 
het materiaal kan doen en 
vertegenwoordigen een pla-
tonisch idee van kunst – aan 
hem toegeschreven. Hoewel 

de catalogus de slogan ‘kunst 
is leven’ hanteert, is dit werk 
een hommage aan de misge-
lopen carrière van Boesner 
als kunstenaar. Daarom heb 
ik een doodsprentje gemaakt, 
terwijl hij eigenlijk nog in le-
ven is. Het ultieme sluitstuk 
zou een expo in Tate zijn, 
waar ik al merchandising 
zoals magneten en T-shirts 
voor heb ontwikkeld. Ook in 
dit tragisch-romantische ver-
haal speelt iconoclasme een 
sleutelrol.” 
Nu zijn eerste galerieten-
toonstelling een feit is, zoekt 
Waterkeyn een positie in de 
kunstwereld. “Ik vond het 
verrijkend om over mijn werk 
te kunnen spreken met een 
galerist, maar ook met cura-
toren en andere critici. Tege-
lijk dwingt de tentoonstelling 

me tot een bepaalde scherpte 
en juistheid. Het stimuleert 
me om op zoek te gaan naar 
de essentie, waardoor de 
werken leesbaarder worden, 
zonder aan complexiteit in 
te boeten”, zegt Waterkeyn. 
“Verder wil ik niet te veel 
nadenken over de markt zelf. 
Een goede kunstenaar moet 
in de maatschappij staan, en 
wordt daarom soms gecon-
fronteerd met de wetmatig-
heden van de markt. Maar 
relevant werk weet zich ook 
aan die titaan te meten.”
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Voor zijn tentoonstel-
ling in de gloed-
nieuwe galerie 
Fred&Ferry – een 

initiatief van Frederik Ver-
gaert en Ferry Saris in de 
voormalige ruimte van Ma-
rion De Cannière – brengt 
Antoine Waterkeyn een serie 
felgekleurde schilderijen, 
waarin hij het digitale en het 
analoge combineert. “Als 
startpunt nam ik een reeks 
picturaal interessante beel-
den uit de Grote en Kleine 
Arcana van het tarotkaart-
spel. Vanuit mijn technische 
bagage als schilder heb ik 
ze maandenlang bewerkt. 
Daarna ben ik op de digitale 
prints, die ik ook als schil-
derijen beschouw, met verf 
aan de slag gegaan”, vertelt 
Waterkeyn. “Wanneer alles 
al gedaan lijkt in de schil-
derkunst, wordt alles terug 
mogelijk. Bovendien zijn er 
naast de digitale tools nieu-
we, technisch hoogstaande 
varianten van het medium 
verf ontstaan.”

Immaterieel
Met deze reeks wijdt de jon-
ge kunstenaar zich opnieuw 
ten volle aan de schilder-
kunst. “Dit is een belangrijke 
stap. Hoewel mensen mis-
schien niet meteen de asso-
ciatie zullen maken met mijn 
ouder werk, is die er wel. 
Hoewel de werken nu aan de 
muur worden gepresenteerd, 
en niet kriskras door elkaar 
als een ruimtelijke installatie, 
gaat het steeds meer over 
de onderlinge spanning dan 
over een werk an sich. Tege-

lijk wil ik dat ze elk op zich, 
net zoals bij Mark Rothko of 
Barnett Newman, toegang 
geven tot een andere reali-
teit en dimensie. Het gaat om 
de immateriële boodschap 
die ze emaneren”, vertelt 
Waterkeyn. 
Vanuit die idee gaat Wa-
terkeyn te werk als een 
hedendaagse iconoclast. 
Hij misbruikt archetypes 
en personages die symbool 
staan voor het menselijke 

erfgoed, en waarmee hij zich 
persoonlijk verwant voelt. 
Zo is er de trommelspeler uit 
‘Die Blechtrommel’ (1959) 
van Günter Grass die net als 
een volwaardig kunstenaar 
de volledige macht heeft 
over zijn talenten en met 
zijn tromgeroffel mensen in 
zijn ideeënwereld meevoert, 
maar ook de nar die iedereen 
van elke klasse hypnotiseert 
of Madame Bovary, die zich – 
net als Waterkeyn zelf – afzet 

tegen de culturele geboden 
en verboden van de burgerij, 
en zo de symbolische orde 
afbreekt. “Het iconoclasme 
houdt een paradox in: ener-
zijds is het een eerbiedwaar-
dige hommage, anderzijds 
een verpulvering en trans-
formatie. Net zoals ook de 
schilderkunst een spel van 
afbreken en toevoegen is. 
Tegelijk snij ik de beelden 
in stukken, waardoor ik ze 
abstraheer en zowel letterlijk 
als figuurlijk transmuteer. De 
installaties die ik daarmee 
creëer, roepen het gevoel 
op van een backstage, waar 
het stuk nog moet beginnen. 
Wanneer de toeschouwers 
door de installatie wandelen, 
zorgen ze ervoor dat het ver-
haal onafgebroken in wor-
ding is”, vertelt Waterkeyn. 

Spannende intriges
Onder meer dat aspect trekt 
Waterkeyn aan in zijn ver-
zameling tarotkaarten. “Op 
zich zijn de symbolen op die 
kaarten leeg. Ze vormen een 
kapstok om dieper in je psy-
che te graven en zo tot de 
essentie te komen. Pas in het 
geheel krijgen ze betekenis. 
Op dezelfde manier schrijf 
ik via mijn beelden een gro-
ter verhaal. Daarom ben ik 
vooral geïnteresseerd in de 
picturale kwaliteiten en de 
manier waarop ze de kunst-
geschiedenis en tijdsgeest 
verbeelden. In de zoektocht 
naar het diepmenselijke wil 
ik voorbij de symbolen. Ik 
ben geïnteresseerd in wat 
er tussen de symbolen ge-
beurt. Wanneer je volledig in 
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In deze reeks zoomt COLLECT in op de plek van jonge kunstenaars in de hedendaagse (kunst)wereld. Waarom maakt hij of zij 
precies zo’n werk, waar komt de inspiratie vandaan en hoe ziet hij of zij de eigen positie in de kunstwereld? 

Deze maand is Antoine Waterkeyn (°1991, Antwerpen) aan de beurt.

“Kunst moet de realiteit overstijgen” 

Antoine Waterkeyn
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‘l’Homme de la Mancha, mis à Nu par ses..., Même’, 2018. Acryl, lak, 
potlood op canvas en lijsten, 190 x 560 x 4,5 cm. © De kunstenaar.

Uit de reeks ‘The Hour the Ship 
comes in’, 2020. 190 x 100 cm, 
vanaf € 5.850. Met toestem-
ming van Fred&Ferry Gallery. 

‘Rien que la Vérité’ (deel van een drieluik), 2014. Lak op paneel, 
210 x 120 cm. © De kunstenaar.


