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J.n Fabre
Het grafvan de onbekende computer

Zaterdag 2.iilí t/m woensdaQ 17 twgustus

'Het gral van de onbekende computer'is een instalhtic van cle Belgsche kunstenaarJan Fabre. bestaande
uit honderden houten kruisen. beciekt rner het voor Fabre kerrmerferrde blaurv 

'an àe Bic-balpen.
De kruisen dragen de'olksnamcn van iruekten, zeer inge,ieuze. zeer outJe, maar regelijkertliil ae
huidige tijd steeds meer bedreigde oryanismen. De insra'Íhrie zal 

'ierseizoenen 
t..,gÍqu.r, s"taan i,r het

bos aan de Krornmedijkin Diepenheim. 'Het gr:if van de onbekencle compurer' r,ormt de aanleiding voor
de-tentoonstelling in de Kunstvereniging, rvaaÀ., het thema van het insekt centraal zal staan.
Luk-Lrmbrechr g;rat hieronder nader in op her rverk van Ian Fabre. op de berekenis van her Bic_blaurv en
van het insekt.

Kruisbestuiving
Jan Fabre is een begenadigd kunstenaa r. Ziln veelzljdig oeuvre vuh een leemte in die de kloofoyerbrugt
ttssen de routine van het alledaagse leven cn de inherente. rnaar tegelijk maatschappelijk gesanctioneerde
dra,g naar vrijheid, Íàntasie en levensvreugde voor een utopisch bJsraarr.;a, rabrèlaat de cocon-visre op het
leven uiteenspatten in een aanrrekkeiijk schouu,spei .,,an krichdge plesdsche beelden die tot ieden verbeel_
ding kunnen spreken. Het plastisch oeuv-re vanJan Flbre srreett 

"gein 
lineaire uiteenzetting na over

(tautologisch-)theoretische problemen die de avantgarrle varr vairtlaag bezig houdt. Inregeïdeel. hij biijft op
een traditionele manier werken aan het plasriscl'r-veeizijdig en rakeiirip 'uildrukkerr' ,,,ri h., or,,irspreekbr.e,
het onzegbare - kortom het poëtische dat kan rvorden ter.,-eeggelr.aclrï doo, ..r,..rngen cn \vaarnemlngen op
deze rvereld. Zijn oeu're blijtt herkenbaar. Fabre hanreerr eei'r.-op,railerd label dat stiat voor her (1aten)
Bicblauw inkleuren van tekeningen en objecten.
De biaur've balpenkleur is het rvapen van Frbre dar vooreersr een prachrmiddel is in dienst van de
verleiding maar tegelijk kan dit populaire 'rvitte boorci'-mediurn ie on<lermijning berekenen van de njds-
bestendigheid van Hoge Kunst. @aloeninkr verciwijn! na een rijd als het al te ta.r! rvordr bloorgestelci a:rn
het licht.)
De monurnentale schoonheid vrn Febre's plasdsch u,erk toont in se de porendeel-wegktrjlende
relati'i'iteit ervan: de cirkel is en birlti rond- De natuur en haar rlniivenÀijrsel",., .ij,."Fab.e's meest
aangnjpend-insprrerende mornenren: het diepblaur,,, kanrelen van cle ,rach-t ,raa. d. dag, het precieze tgd_
stip wesrop alles 's morgens woeg rvondenvel opnieurv rot leven en acde komt is zijn 'rorle draa<l,. zijn
rnetatbor \roor een u'ijdse verbeelding. Macht en ver:beelding gaan in Fabre's oeuvre een svmbiotische
alliande arn. Het lle§'ust oproepen vin schoonheicl of ven eJrr"bepaalde .,,orrr, r,.r., .t,ir.,i.ir*" i" 6eden-
claagse kunstproduktie is teger-rdraads qe*.orden in cle corltext ,rrr'..r, alqemeen heclendaags kunsrklirnaat
rvaar het uirsprekerr ven her begnp schoonheiri cen dubier,rze brjklank opro.p,.
De lantrekkingskracht va, het mlaqcleliike bllu*, i, lret oeurrrJ,rarr"Ja. Fab.e is l1s ee' lbstracte -i[u*,drn1tegen een algemeen m:ratschappeliik i'enchijnsel: cle sclerose in het maatschappeL3k clenken verplicht de
kunstenaar tot oordelende uirspraken. Jan Fabre plopagcefi een 

'ero1ltrus,.rraa 
.,.r3t .ia: plastsÀ rverk datvia de kleur en de geconcentreerde vcöeclding 

""rr',ri".,,rr 
cienken eanspool-r dar positieikan ins,eÀen op

het grijs-zr,vane denken van vandaag.
Het oeuvre van Fabre zit trouu'ens i'emnkerd iu (tàrrilie)-radities:Jean-Henri Fabre rvas een bekencl
entomoloog uit de achrtiende eeurv en nakomelingJli-r vontl diens"geschriften een .open 

en rvonder_
baarlijke en inspirerende meta- en micro-rvereld. Àibeelclinger, ,rar.Ïrrsekten cuiken .ee,1s op in zijn lller-
eerste tekeningen: ze Íunctioneren :r1s primlire tekerrs regerrlen achtergrond van oneincllgheia.
De insekten in het oeuvre 'a, Flbre ,cc.rrr,r.r"., dc draíg en het 

'erlalngen 
naar het creë"ren van een

nieur've spltiale dimensie: een zoektocht naar een ,rrar.rrolbr" ,.., orrra b.rraurvencle noties over mimtein een nau'"velijks te definieren plutische en,uing. I-{et gemeenschapsieven van insekren kur de
vergelijking doontaen van ltet'Théàtre de vie'. -G..,relJ, 

hefrte, doàd. ontbincling, arbeid. orde. discipline.q"reedheid. angst en schoonheid verschijnen cr onvennengd en elementair, in pri"mitieve kracht, lls
zelGtandige groocheden' In de blik op cJe rvereld rier inseklen rvorclt de nanlur Thelter, en rvordt het
theater Natuur.l
Het project in het bos lan de Kromtnedijk in Diepenheirn bestaat uir het specracuhir ir.rpllnren v:1, hon-
derden blaurv 'bebicte' houten kyrsjgs wxarop cie i,scripties voorkomen vi. r,olksbenaÀi,rg.,,
van i,sekten. Dit oprnerkelijke'Flanclen Field'rnet cle rltel'Graf van de onbekende cornpgier'is,rier
alleen een indrukrvekkende visuele venchijning malr tegelijk een aangrijpende lllusie op her parlllelle
(ano,ienre) lor 'ln i,sekt en rne,s. Flbre korni hie, letre.li.lk .,... brí.r',rlet een .*,e.k drt op ..,, sociaal-
maatschappelijk nivelu krn rvorcieu gelezen. De volksbcnainingen van cle iruekten op de t*ir3.,
verpenoonlijke' ds het ware de 'ge\vone rnar-r' die u;r^ ouclshei weril i,gesch:rkclci lls een lnonien'r.
kwetsblar en'opotlerbaar'schild ter verdeclising ven allerlei e,r uireenloiencle icieologieën en,/of le'ens-
ovetuigingen. Flbre ensceneert een gevoelig en clicprlensclijk rhemr ,ónd., c1:rr,-br.1 Ie rroeren ycn,alle,
in goedkoop sentilnerlt. De entqtrtatische splnning:iveltlen tussen de overvlocd ,r:rr, (ruisjes. 6e volks-
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benamingen van de insekren en de diepblaurve 'bebicte' kleur worden opgetild tot een exemplarisch men-

raal percJprieniveau. Fabre zet een statement neer clrt tijd en 'voorbijgaande' anecdotiek dribbelt in een

pogng om de trrgiek van het opgeroepen beeld orn te buigen tot een teken van hoop.
:UIt 

frrf ,.r. de Jnbekend. .ornput..t is een luthentiek en eschatologisch statement als een indrukrvek-

kenct plastisch 'blauw' lnrrvoord op het pessirnisme en de littekens van de geschiedenis.

'Er is wel degeiijk cen berer mensbeeld mogehjk - en omdat ik dat niet rlleen met rvoorden kan zeggen.

maak ik theater. En beeldende kunst'.'

Luk Lambrecht

1 Eart VerschaíÍel in : 'Jan Fabre', Museum Overholland, Amsterdam, 1989.

2 Jan Fabre in gesprek met Laurens de Keyzer in'De Standaard Magazine', nr, 
.13, '1993'

Jan Fabre
Het gtafvan de onbekende comPuter

Bij de tentoonstelling verschrjnt de publikarie'Het graf van de onbekende computer', mer teksten van Stefan

H.rr-r* en Barr Vènchaffei. Verknjgbaar voor / 25,00. Leden Kunswererugrrg Diepenheim / 20'00'

Videofllms

Tildens de tentoonstelling worden op drie zondagmrddagen videofilms over Jan Fabre vertoond. Toegang gratis.

Zondag li juli, 16.00 wr
DurrrJ, .rr-H"..rr1.r, Fabrel Videofrlm overJan Fabre van Bart Verschaffel enJef Cornelis (enr. 83 rrxn.)'

Zondag 31 juli, 16.00 uur

Ein juïg"r Mann als Kiinstler. VideoÉIm overJan Fabre van Emest Grandits (onr. 60 mrn.).

Zondag 14 augusttts, 16.00 uur

e..".iu p^riíu è fanrastica. Videofilm over Jan Fabre van Herman Van Eyken (Alice rn Wonderlend, 56 rrun.) '

Tentoonstellingspro gÍamrna 1 994

Zaterdag 24 sEtember t/n woerda.g 9 not'enber

Pieter van Evert

Zaterda.g 17 tlecenber r/n wc,ensdag 8.februai 1995

Arno van der Mark

Andere activiteiten

Zondag 21 atgLtsttts t/tn woertsdag 1'l septetnber

T"r,toïr,rt.11i.g Het beeld daiwerki. Pjotr Mtiller, Àdria.en Rees, Cornelius Rogge en Shlomo Schrvarzberg

Zandag 1l sEtetnber, 16.00 wr
Presentane van het boek Nieuwe Relikwieën
van Pjotr Möller, Adriaan Rees. Comelius Rogge en Schlomo Schwarzberg

Kunstvereniging DiePenheim
Grotestraat 17

7478 AA Diepenheim
Telefoon (05-t75) 2143
openingstijden:
*"d.! t/m vrijdag 9.00 tot 16.30 uur, zatcrdag van 1-1.00 tot 16.30 uur en zondag van 12'00 tot 16.30 uur.


