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In deze rubriek laten we kunstenaars aan 
het woord over het werk waarmee ze 
bezig zijn of dat ze juist af hebben. Deze 
keer de Franse, in Brussel woonachtige 
kunstenaar Martin Belou (°1986) over 
zijn tentoon stelling ‘Objects, Love and 
Patterns’ in CIAP Hasselt.

Sam STEVERLYNCK

“Ik ben voor mijn expo vertrokken van de 
architectuur van CIAP. Die is vrij dominant. Ik 
heb niet echt in situ werk gemaakt, maar de 
ruimte is wel een vertrekpunt. De architectuur 
komt overeen met bepaalde elementen uit 
mijn werk. Zoals spiegels en verguldsel. Op 
het eerste gezicht lijkt het een heel mooie plek 
met marmer. Maar als je wat beter kijkt, merk 
je het verval op. Dat maakt het interessant. 
Ik heb door de hele ruimte een grote tafel in 
metaal opgesteld waar ik allerlei objecten op 
presenteer. Het metalen oppervlak spiegelt de 
ruimte. Door de hoogte van de tafel wordt het 
een podium voor die objecten. De tafel om-
cirkelt de ruimte en verbindt alles. Het creëert 
een parcours. Het idee is dat de mensen rond 
de tafel wandelen.”
 “De spullen op de tafel zijn objecten uit mijn 
atelier die me inspireren. Het gaat van arte-
facten tot persoonlijke zaken. Je kan niet altijd 
zien of het een objet trouvé is of een werk dat 
ik zelf heb gemaakt. Sommige stukken heb ik 
bewerkt, andere niet. Ik maak ook dingen die 
niet per se kunstwerken zijn, maar wel boeiend 
voor mijn praktijk. Ik werk vaak met motieven 

die ik ontwikkel volgens een systeem. Zoals 
het ovaal dat telkens terugkeert. Die vorm 
lijkt op een oog, een vulva of een waterdrup-
pel. Het is een van de oudste vormen. Het 
maakt deel uit van mijn vocabularium. Ik zie 
mijn werk als verschillende hoofdstukken die 
met elkaar verbonden zijn. Het ene idee leidt 
tot het volgende en dient als basis waarop ik 
verder kan werken. Zoals het motief van het 
gordijn dat ik eerder gebruikte voor een expo 
bij mijn galerie Levy.Delval in Brussel. Het 
gordijn verleent toegang tot mijn werk. Ik zoek 
wel vaker manieren waardoor de toeschouwer 
in het werk kan stappen.”
 “De objecten op de tafel evolueren ook. 
Zoals het fruit dat rot of water dat loopt. En 
je hebt de geur van dingen die branden. Er is 
ook een sculptuur die is omwonden met nat 
textiel en die daardoor eveneens nat wordt. 
Sommige van de objecten transformeren met 
de tijd. Dat is iets wat me boeit. De porositeit 
van het materiaal. Zo werk ik ook met plaaster 
en rook die geleidelijk aan van kleur verandert. 
Mensen noemen mijn werk soms alchemis-
tisch. Maar ik gebruik die term liever niet. En 

als het al alchemie is, dan alchemie 2.0. Want 
het is toch iets anders.”
 “Ik werk ook vaak met paddenstoelen. Daar 
wil ik in de toekomst verder mee aan de slag. 
Voor de expo kocht ik bakken met sporen van 
paddenstoelen. Het leken eerst haast minima-
listische sculpturen. In die bakken worden pad-
denstoelen gekweekt, zoals shiitake voor bio 
shops. Paddenstoelen hebben iets primitiefs 
maar door die bio shops ook iets heel heden-
daags. En ze hebben iets sjamanistisch. Verder 
vind ik de hallucinatorische kwaliteiten interes-
sant. Het feit dat die paddenstoelen groeien en 
sterven is heel boeiend.”
 “Een ander terugkerend element uit mijn for-
meel repertorium is marmersteen. Hier heb ik 
er stukken uitgehouwen waardoor het wat lijkt 
op een haai. Die heb ik gezien in Mexico en 
Indonesië. Het zijn vormen die in alle culturen 
terugkeren en me sterk inspireren. Voor mijn 
expo ‘Ex Voto’ bij de kunstruimte Space in 
Luik werkte ik rond dat thema.”
 “Voor mij is deze expo eigenlijk één werk. 
Maar er liggen zaken op de tafel die ik later 
opnieuw kan gebruiken op een andere manier. 

Ik ga ze achteraf niet als individuele objecten 
in dozen bewaren. Nee, ik neem ze mee en 
recycleer ze voor nieuw werk. Het is een soort 
flux. Voor mijn volgende project ga ik werken 
rond een zonneoven. Dat is een procedé dat 
werd ontwikkeld in de Pyreneeën, de regio 
waar ik vandaan kom. Het is een systeem om 
warmte en energie op te roepen. Je kan er ook 
brons en keramiek mee maken. Ik werk wel 
vaker rond eeuwenoude technieken. Ik ben 
opgegroeid in de bossen, dat heeft er wellicht 
ook iets mee te waken. Ik vind de problematiek 
van lucht, aarde, water en vuur boeiend. Het 
is fascinerend hoe het iets tijdloos heeft. Net 
zoals die paddenstoelen of zonne-energie. Het 
is iets primitief maar tegelijk ook actueel. Men 
had het in oude Griekse mythologie al over het 
maken van vuur door het gebruik van spiegels. 
En tegelijk wordt zonne-energie gezien als de 
energievorm van de toekomst. Die link tussen 
verleden en heden intrigeert me.”

Martin Belou, ‘Objects, Love and Patterns’ tot 26 augustus in 
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www.ciap.be

Views from Objects love and patterns, at Ciap. Courtesy of the artist and ciap


