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HET VLUCHTIGE MOMENT VAN HET KUNSTWERK Nadere beschouwing van het werk van Piet Tuytel leidt tot een

onvermijdelijke conclusie: hier is geen kunstenaar aan het werk
die zijn best doet om kunsf te maken. Tenminste niet voor zover

het om kunst gaat die wil voldoen aan gegeven conventies. Of
die zichzelf conventies schept en zich zo nestelt in het ver-
wachtingspatrooon van de beschouwer. De beelden van Piet
Tuytel koketteren niet, ze hebben niets gewilds of geache-

veerds. Ze ziln even ongepolijst als ontwapenend in hun een-

voud en directheid, en beschikken over een groot vermogen om

zowel vanzelfsprekendheid en vertrouwdheid op te roepen als

verwarring en vreemdheid.

Binnen deze wonderlijke mengeling van tegenstrijdige compo-
nenten en associaties, tracht Piet Tuytel het moment te fixeren
waarop sprake is van een kunstwerk. Hij denkt en handelt niet
vanuit ai dan niet vermeende condities van kunsÍ in algemene

zin, maar stelt telkens de vraag naar de condities van elk nieuw,
individueel kunstwerk. Op zichzelf is dat geen opzienbarende
vaststelling, die exclusief van toepassing zo.u zijn op de werk-
wijze van één enkele kunstenaar, maar ze laat zich in dit geval

aanzienlijk verduidelijken en verfijnen aan de hand van een

concreet voorbeeld.
Om het eenvoudig te stellen: wat moet er gebeuren om van een

alledaags voorwerp als een stoel - een regelmatige verschijning
in het werk van Tuytel - een kunstwerk te maken? Met andere

woorden, waar Iigt het moment dat de stoel nog herkenbaar is

als stoel, maar er tevens sprake is van een kunstwerk?
Natuurlijk verandert die stoel van gedaante, hij wordt ontman-
teld of juist opgetuigd met andere, dikwijls even alledaagse

objecten: een wastafel, een wasmand, glasplaten, foto's, of aan-

gevuld met een soort 'schijnstoel', een buisframe dat op een

stoel lijkt maar dat niet is.

AI deze ingrepen en toevoegingen worden niet gedaan omwille
van henzelf of bij wijze val decoratie, maar hebben tot doel, de

attributen van onze alledaagse 'woonwereld', maar ook de door
Tuytel toegepaste industriëIe, 'nuttige' materialen, te ontdoen
van hun vertrouwde dan wel bedoelde functie. Als logisch ge-

volg daarvan gaan deze objecten zich puur als vorm of als moÍe-
rioal manifesteren. De herinnering aan de vroegere functie blijft
echter bestaan, waardoor een bewuste tegenstelling wordt
gecreëerd. In deze tegensteiling, gesitueerd op het scherp van
de snede, ligt het moment van het kunstwerk, llgt ook het
moment waarin vertrouwdheid en vreemdheid elkaar in even-

wicht houden.
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In een enkel geval is zo'n moment gegeven, doet het zich voor,
of zijn er in elk geval gunstige voorwaarden aanwezig. In 1993

voeide Piet Tuytel het project'Dijk Coupure'uit. Hij bracht een

beschildering aan op een dijk in het noorden van Groningen,
tussen Finsterwolde en de Dollard, op een plek waar deze dijk
wordt doorsneden dooi een weg. Deze bewust aangebrachte

doorbraak verandert niet alleen de dijk van een nuttig en func-
tioneel object in een relict, een landschapselement met hooguit
een historische en formele waarde, maar betekent tevens een

inbreuk op het vertrouwde beeld dat we van een dijk hebben.

Uiteraard is deze doorbraak niet door Piet Tuytel aangebracht,

maar het is typerend dat hij juist op deze plek zijn keuze heeft
laten valien. De aangebrachte schildering benadrukt de trans-
formatie die de dijk heeft ondergaan en scherpt de tegenstelling
aan tussen zijn vroegere functie en zijn huidige verschijning in
het landschap. Tegelijkertijd verleent Tuytel de dijk een nieu-
we waarde en hoedanigheid: die van een kunstwerk. Door het
afschaffen van een oude functie, het letteriijk en figuurlijk door-
breken van een geldende orde, kan een moment ontstaan voor
een kunstwerk. Dit moment wordt door Piet Tuytel doeltreffend
aanSeSrepen.

Bij de dijk had zich reeds een proces voltrokken dat in andere
gevallen door Tuytel zelf moet worden opgewekt: de decon-

structie van de vertrouwde functie van een object en van de

daarmee verbonden kijk- en verwachtingspatronen.
Piet Tuytels pogingen om deze conventies te doorbreken heb-

ben geen didactische bedoelingen. Hij is er niet op uit om om

ons 'de dingen anders te laten zien'. Tuytel bedient zich niet
van metaforen of van vertellingen. Het gaat er uitsluitend om
dat een object, dat ooit in een bepaalde context een vanzelfspre-
kende aanwezigheid had, zijn plaats krijgt in een voor hem
nieuwe vanzelfsprekendheid: die van het kunstwerk. Zijn non-
conformisme is daarvoor niet meer of minder dan een voor-
waarde.

In een reeks recente werken maakt Tuytel gebruik van cijfers,
meestal met eigen hand getekend op zelfklevend materiaal en
vervolgens uitgesneden. Soms zijn ze gespiegeld, waardoor
wederom een voor Tuytel kenmerkende tegenstelling ontstaat
tussen vertrouwdheid en vreemdheid. De cijfers worden
geplakt op panelen van verschillende materialen en op glaspla-
ten, die dikwijls met meerdere tegelijk tegen de muur worden
gestapeld. De getallen worden toegepast zonder verband. Ze
onttrekken zich bewust aan de logische reeksen die cijfers in

het algemeen plegen te vormen. Er zijn nogal wat priemgetallen
bij, 'eerstgetallen', die pas door zichzelf (dus niet door een lager

getal) en door 1 te delen zijn. Zo'n drieëntwintig eeuwen gele-

den bewees Euklides dat er oneindig veel priemgetallen zijn. In
tegensteiling tot 'logische' getallenreeksen, is er nog geen

patroon ontdekt in het voorkomen van deze getallen, of een

effectieve formule die ze voortbrengt. Priemgetallen zijn de

non-conformisten van de wiskunde. ze onttrekken zich aan de

algeheel heersende orde, waarin alles zijn vaste en voorspelbare
plaats heeft. Binnen Tuytels werk nemen ze de positie in van
een pors pro lolo.

Tuytels deconstructie van patronen en conventies houdt een

provocatie in aan het adres van de toeschouwer, die, min of
meer in onzekerheid gebracht, sterk op zichzelf wordt terugge-

worpen. Evenmin als het werk de neiging heeft, zich te nestelen

in de verwachting van de beschouwer, krijgt deze laatste veel
gelegenheid zich in het werk te nestelen. Ook in zijn direct
waarneembare, uiteriijke verschijningsvorm geeft het werk wei-
nig houvast. In het algemeen mist het een middelpunt of een

coherente structuur die de blik richting geeft. Bovendien lijkt
het de schijn te willen wekken van tijdelijkheid en verander-
Iiikheid. De stapelingen van glasplaten en panelen tegen de

muur lijken daar maar 'even' te staan, voor een moment uit de

hand gezet voordat ze in een raam gezet zullen worden of een

andere nuttig doel zullen dienen. In geval van een overigens

steeds welbepaalde opstelling van meerdere objecten in een

ruimte, is het toch heel wel voorstelbaar dat deze van positie
zouden kunnen wisselen, elkaars plaats zouden innemen. Daar

komt nog eens bij dat de objecten op zichzelf gemakkelijk gede-

monteerd en veranderd lijken te kunnen worden. Het statische

van het object wordt onder druk gezet door deze gewekte

indruk van demonteerbaarheid. Deze precaire verhouding tus-
sen het object met zijn welgekozen vorm, materiaal en positie
enerzijds en de suggestie van flexibiliteit en veranderlijkheid
anderzijds verleent het werk een identiteit die zich moeilijk laat

definiëren.

De werken getuigen daarmee van dat ene, kortstondige moment
waarop er sprake is van een kunstwerk. Ze zijrr er zich van
bewust dat dit moment er maar even is en dat het zich moeilijk
Iaat betrappen. luist in de suggestie van flexibiliteit, verander-
Iijkheid en lichtheid fixeren ze op doeltreffende wijze dat ene

cruciale ogenblik: het vluchtige moment van het kunstwerk.
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