Jubileum Kunstbeeld
Speciaal voor de 35ste verjaardag van Kunstbeeld wordt voor ieder nummer in
dit jubileumjaar een kunstenaar uitgenodigd een nieuw werk te maken. Het
origineel wordt vernietigd zodat het kunstwerk alleen bestaat als reproductie
in dit tijdschrift. Curator van deze reeks Collector’s Items is Nanda Janssen. Zij
werkt als onafhankelijk curator en ontwikkelde tentoonstellingen voor onder
meer het Museum voor Moderne Kunst Arnhem en 21rozendaal in Enschede.
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Collector’s Item #6

Yoeri Guépin
N anda J a n s s e n | Yoeri Guépin
hing zijn schilderijen voor een
groepsexpositie aan de muur. Er
ontbrak nog iets, maar wat? Tijdens
de opening goot hij bier over zijn
schilderijen. Ja, zo klopte het.
Hij zat in het tweede jaar van de academie en
exposeerde voor het eerst. Deze actie, die hem
door zijn medestudenten niet in dank werd
afgenomen, markeert het begin van zijn performances. Het liefst zou Yoeri Guépin (1983)
iedereen tegelijkertijd in zijn atelier willen
uitnodigen om direct contact te hebben, maar
aangezien dat nu eenmaal niet kan is deze
kunstenaar op performances uitgekomen. Hij is
niet zozeer geïnteresseerd in het objectmatige
van kunst, een schilderij of sculptuur, als wel in
de gedachtevorming omtrent kunst. De acties
zijn een manier om onderzoek te doen naar het
creatieproces en de rol van de kunstenaar als
auteur van die creaties. Guépin speelt met alles
wat hem voor handen komt. Door zich klem te
zetten in een gang probeert hij met een stoel
op de muur te zitten; met een kano gaat hij uit
varen in zijn studio, de trap af, bij gebrek aan
waterval; in een net colbert gehesen ragt hij
met de stok over de fijne snaren van een cello
totdat hij is uitgeput. De ridicule, geestige performances worden vastgelegd in korte filmpjes.
De reeks waarmee de kunstenaar vorig jaar aan
de HKU afstudeerde heette Escaping Boredom.
Wat hij ook onderneemt, niets lukt echt. Daar
de filmpjes in een loop worden gepresenteerd,
zie je de kunstenaar keer op keer onderuit gaan
en ploeteren. Misschien schuilt het belang van
deze compacte werkjes in het inzicht dat verveling en falen mogelijkheden scheppen.
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Enkele decennia eerder – in 1967 en 1968 – verrichtte ook Bruce Nauman doelloze handelingen in zijn atelier. Hij speelde er viool, overigens
zonder dit te kunnen, liep in een vierkant of
kroop over de vloer. Het interesseert Guépin dat
Nauman geen onderscheid maakte tussen wel
of niet iets doen en dat beide resultaat opleveren. Hij is het evenwel oneens met Naumans
uitspraak dat alles wat de kunstenaar in zijn
atelier doet kunst is. Hij lacht: “Ik heb dat wel
geprobeerd, maar het is niet altijd kunst. Bijvoorbeeld wanneer het alleen op dat moment
op die plek functioneert en daarbuiten niet
meer. Een paar maanden geleden heb ik in het
Stedelijk nog Naumans films gezien. Sommige
duren wel een minuut of zestig. Ik heb het geprobeerd, maar je kijkt het niet uit. Voortschrijdend inzicht maakt dat je nu sneller to the point
komt in videowerk. Toen was het registreren
zelf al een heel ding.”
De performances uit de jaren zeventig vormen
een inspiratiebron voor Guépin. In zijn werk
maakt hij een knipoog naar de fysicaliteit en
het uithoudingsvermogen dat de inzet was van
veel performances uit die tijd. Ook hij tracht
zijn fysieke grenzen te overschrijden, maar
gaat daarbij niet zo ver als zijn voorgangers.
Op geestelijk, emotioneel vlak spaart hij zichzelf niet. Zijn acties vereisen regelmatig van
hem dat hij zich in het openbaar van z’n meest
onzekere kant laat zien en iets moet doen dat
hij eigenlijk niet durft. In mei dit jaar zat de
kunstenaar twee dagen lang op een wit podium
op straat om zich, zonder dat hij ooit een noot
heeft gespeeld, door passanten het gitaarspel
te laten leren. Het aangaan van iets dat buiten
je bereik ligt, zorgt er weliswaar voor dat je niet
op je gemak bent, maar tevens dat het improvisatievermogen optimaal in werking wordt ge-

steld. Hierin schuilt de essentie van zijn werk.
De sprong in het diepe speelt ook een rol in zijn
privéleven. Gedurende de jaren dat hij als kok in
een Michelinsterren restaurant werkte, had hij
zichzelf in een goede positie geknokt: een goed
salaris, fijn toekomstperspectief, auto, huisje.
Maar het beklemde hem en hij besloot op 23jarige leeftijd alles te laten varen en opnieuw
te beginnen op de kunstacademie. Het inruilen
van iets succesvols tegen iets onzekers ervoer
hij als bevrijdend. Deze stap oefent nog steeds
invloed uit op zijn werk. Ook anderen haalt hij
uit hun ‘comfort zone’ door hen bijvoorbeeld
een cadeau te geven waar ze totaal niet op
zitten te wachten. Weer lacht hij: “Ik deed dat
weleens bij docenten die langskwamen. Dan
gaf ik ze een grote kartonnen doos. Als je het
maar heel serieus doet dan moeten ze het wel
aannemen. Natuurlijk zetten ze het ding direct
op de gang, maar het is een mooie manier om
mensen uit hun rol te halen.”
Het thema verveling keert terug in zijn bijdrage
voor het Collector’s Item. In een reeks fotootjes
getiteld thirty-one proposals to a magazine
verveelt hij zich met Kunstbeeld. De foto’s zijn
stills van performances. Degenen die geloot
worden voor een gesigneerd exemplaar ontvangen de dvd met alle performances erop.
Wie zich verveelt deze zomer, kan de kunst
afkijken bij Guépin. :

Groepstentoonstelling, TENT Rotterdam, 9 sept. t/m
6 nov. 2011, Witte de Withstraat 50, Rotterdam,
www.tentrotterdam.nl
‘Started 2011 (Start point prize 2010)’, NTK Gallery,
vanaf 31 juli 2011, Praag (CZ), www.startpointprize.eu
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Exclusief voor Kunstbeeld:

Collector’s Item #6,
een kunstwerk van
Yoeri Guépin
Op verzoek van Kunstbeeld ontwierp Yoeri Guépin een originele invulling
van twee bladzijdes in Kunstbeeld. Zijn reeks foto’s thirty-one proposals to
a magazine verbeeldt de performances die Guépin met een exemplaar van
Kunstbeeld uitvoerde. De winnaars van de gesigneerde Collector’s Items
ontvangen tevens een dvd met de performances.
Het werk is gemaakt voor Kunstbeeld en wordt hier eenmalig en exclusief
gepubliceerd. De redactie zal 35 gesigneerde exemplaren verloten onder de
lezers. Op die manier heeft u een exclusief kunstwerk van Yoeri Guépin.
Een Collector’s Item voor trouwe lezers.

Wat moet u doen om kans te maken op één van de 35 gesigneerde werken?
U kunt t/m 15 augustus 2011 uw naam, adres en telefoonnummer doorgeven via
www.kunstbeeld.nl. Uit alle inzendingen worden 35 namen geloot van lezers die
een gesigneerd exemplaar thuis ontvangen.
Belangrijke informatie
Inzendingen na de uiterste datum of met onvolledige (adres)gegevens worden niet in
behandeling genomen. U ontvangt geen ontvangstbevestiging. Per adres kunt u slechts
één keer deelnemen. Medewerkers van Kunstbeeld zijn uitgesloten van deelname. Over de
uitslag wordt niet gecorrespondeerd. Namen van de winnaars worden eind augustus 2011
op www.kunstbeeld.nl bekend gemaakt. Daarna stuurt de redactie hen de gesigneerde
exemplaren toe.
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