
maken. Zoals Peter de Cupere. Die
liep rond in Havana om de geur
van de stad te vatten. De sterk ver
vuilende uitlaatgassen die de oude
Amerikaanse sleeën uitspuwen,
konden niet ontbreken. ‘De roet
vervuiling is hier heel sterk. Ik
werd er haast misselijk van. Ik heb
die geuren vacuüm getrokken en
opgestuurd naar een speciaal lab
in Parijs om die geur na te maken.’
Het resultaat stelt hij voor in een
wolkachtige structuur. Als je je
hoofd erin steekt, ruik je de pene
trante geur van Havana.
Koen van den Broek gaat voor elk
deelnemend land een nieuw schil
derij realiseren. Hier toont hij een
groot doek gebaseerd op een foto
die hij nam in een straat tegenover
de oudste wolkenkrabber van Ha
vana. Naast een fragment van een
schuin oplopende muur zie je exo
tische flora in opvallend groen.
Cuba is duidelijk in zijn kleurpalet
gekropen. ‘Het is nog maar de
tweede keer dat ik dit groen ge
bruik. Voor mij drukt die kleur een
soort Miamigevoel uit.’ Ter plaat
se werken was niet evident. ‘Ik
moest uit mijn comfort zone ko
men. Door het tropische klimaat
en de vochtigheid duurde het veel
langer om de verf te drogen.’
Maar wat vinden de Cubanen nu
eigenlijk van al dat Belgische ge
weld? ‘Het is fantastisch,’ zegt Luis
Miret Perez. ‘Belgische kunst leeft!
Het gaat niet alleen om techniek.
Het heeft ook een ziel.’

tie krijgt in deze eenpartijstaat
een ongeziene, subtiele politieke
lezing. Sommige werken zijn klas
siekers voor het Belgische publiek,
maar krijgen een meerwaarde in
het prachtige gebouw. Wim Del
voyes Panem et circenses, een
voetbalgoal in glasramen met ze
ventiendeeeuwse tafereeltjes,
werd opgesteld onder het giganti
sche glazen dak van het museum.
Angel Vergara’s videofries Feuille
ton, les septs péchés capitaux,
waarmee hij in 2011 ons land ver
tegenwoordigde op de Biënnale
van Venetië, hangt hier hoog te
gen een achtergrond van kroon
luchters en sierlijsten. Een aantal
kunstenaars werd ook uitgeno
digd om ter plaatse nieuw werk te

Pascale Marthine Tayou of Kendell
Geers. De meeste kunstwerken
zijn universeel. Ze gaan over het
zijn, tijd en ruimte. Het is dus ei
genlijk een Belgische tentoonstel
ling die zichzelf tegelijkertijd ont
kent.’

Een vleugje Havana

Op de expo kan je heel wat iconi
sche stukken zien uit de recente
Belgische kunstgeschiedenis. Van
Marcel Broodthaers’ video La
pluie, waarin de kunstenaar in de
gutsende regen een brief probeert
te schrijven, tot Johan Grimon
prez’ intelligente videomontage
Dial history over vliegtuigkapin
gen en Guillaume Bijls Stemhok
kenmuseum. Die laatste installa

po over Belgische kunst, twijfelde
hij even maar hapte gauw toe. Hij
stelde de jonge Cubaanse Sara
Alonso Gomez aan als curatrice.
‘De lijst van interessante kunste
naars in België was haast einde
loos’, zegt ze. ‘Maar ik ben uitein
delijk gestopt aan veertig. Het is
ongelofelijk hoeveel topkunste
naars jullie hebben voor zo'n klein
landje!’ Een Cubaanse journaliste
vraagt haar op de persconferentie
wat Belgische kunst nu zo Bel
gisch maakt. ‘Je hebt natuurlijk
het surrealisme en een bepaalde
soort humor. Dat klopt, maar tege
lijk ook niet. Ik wil verder gaan
dan de clichés. Daarom heb ik ook
buitenlandse kunstenaars uitge
nodigd die in België wonen, zoals

S
ommigen verklaarden
hem gek, anderen zei
den dat het nooit zou
lukken. Maar kijk: Bru
no Devos heeft het toch

aardig voor elkaar gekregen. In
het statige Museo Nacional de Bel
las Artes in Havana opende zojuist
The imporance of being, een expo
met maar liefst veertig Belgische
kunstenaars, waaronder ronken
de namen als Michaël Borremans,
David Claerbout en Berlinde De
Bruyckere. De tentoonstelling
doet het komende anderhalf jaar
ook nog Buenos Aires, Rio de Ja
neiro en Sao Paulo aan. Zowel or
ganisatorisch als op budgettair
vlak is dat een huzarenstukje. En
dat voorlopig zonder subsidies.
‘Financieel is het een puzzel van
privé en publiek geld, mecenaat
en sponsoring. Voor een periode
van anderhalf jaar hebben we een
redelijk budget’, zegt Devos. ‘Als ik
een kunstproject opzet, is dat voor
mij financieel meestal een verar
ming, maar menselijk een verrij
king. Ik ben een dromer. Als je
geen visie hebt bij de start van een
project met zoveel hindernissen,
dan lukt het niet.’
Devos, de man achter onder ande
re de Stockmans kalenders, is al
langer bezeten door kunst en Cu
ba (zie DS 19 januari). Hij zette er
eerder een expo op van Bruno Ve
kemans en zijn uitgeverij verzorg
de er een aantal publicaties. Toen
Devos de vraag kreeg voor een ex
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Onze mannen in Havana
Dat ons land kan uitpakken
met heel wat kunstenaars
van wereldniveau, was al
langer bekend. Maar nu zal
ook Cuba het geweten
hebben. Daar opende
zojuist een expo over
Belgische kunst, die
achteraf ook doorreist naar
ZuidAmerika.
SAM STEVERLYNCK

De expo toont heel
wat iconische
stukken uit de
recente Belgische
kunstgeschiedenis

‘Panem et cirenses’ van Wim Delvoye. Voetbal is brood en spelen. © rr

Peter de Cupere probeert de geur van Havana te vangen in zijn werk ‘Smoke cloud’. © rrCharif Benhelima: ‘Semites’. © rr
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