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! Berlinde deBruyckere
I 'D. slaapzaal'

| ,n**0, zr.iurri t/rn zondagT sapÍe.mbe.r 1997

Persbericht

De insta-llrrrie van Ilerlincle de Bnryckere schept tr,vee rverelclen: die van ltet liclrt en he[ doriker, van

de dag en de nacht, r,ur het rvaken en hct slapen, welliclrt zelli van het leveu cn de doocl. De rvercl-
den zijn hoe dan ook strikt gescheiden. De erre is betreedbaar, dc arrdere is dlt rriet.
In de ene, cle eerste, bevinden rvij ons, de toeschouwcrs ell speelt zich het ge'urrone lcr.en a1, het
komen en gaan van bezoekers, gesprekken, straatgeluiden, zon die naar Lrinnen schijnt.

De andere r,vereld is gesitueerd in een lioge, vrijwel geireel verdltisterde scliacht, rvaar rvii slechls varr

bovenaf in kurrnen kijken. Zes rrreter lrcncdcrr ons lijkt hct leven tot stilstlrnd gekotrten in 'l)e slaap-

zatil'.
In deze zail staari vijf rnct dikke lrrgen dekeus opgenraaktc' tredden, elk sleclrts bescheneu door een

peerlamp. De bedden hebberr ldthans voor ons oog gecn vuste gond ondc-'r de voeten, ze lijkert te ver-
zinkerr in een wilreroppervlak, dat de gehele vloer bedekt. Hooguit staan ze op trlokkeri, die u,e1 ce-
bnrikt worden ottr nteul'rcls op te plaatserr in geval van overstronrirrgen.
Het beeld van 'De sh:rpzad' is venvarrend. De beddcn rnet de dekens zijri op zichzclf geruststelleirtle

vetschijnirrgc-n, waullte, nlst ell trcsclutting biedend. Door het water-echter zijn de bedrlen ontoegiu)-
kelijk geworden. l)e tientallerr dekens waarmee ze ziin bedekt maakt zc als bed Lrovendierr bii nader

inzien onbmikbaar-. Op verschillerr<le plaatsen zijn de lagcn dekens doorboord door grote grten, die

een drvarsdoorsnecle laten zierr vrn de opeengestapelde dekcns. Sorns ziirr de gxteli zo drep dlt de

matras zichtbaar rvordt. De dekeus lriederr geerr treschutting rttccr, rlaar lijken uog slechts eerl verstik-
kende broedl.,laats voor een krvuldlurrtlig vims dut de lredden aArl\/rcct en dat trilstckcud getlijt iri lrct

vochtige duister vau de zual.

'De slaapzaal' in de Kunstvererliging Diepenheirn schcpt cen cor)ter, djc dc arttlrivalerrtic van de bed-
den en de dekens, elerncntcrl die Berlinde de llrul,ckere eerder tocl'r;151s, zccr r.titgcspr'()kcl] toont. ln
r993 maakte zij een 'Dckenhuis', eerl grote rechthoekige ruirnte vlrr clekens en verlcrderr -iltar ontstond
het motief van de bcddcu nlet de dikke lagen doorboorde dekcris. De'Bruyckere toont orts itet bed als

een plaats die everr naurv vertronderr is lrret het leven lls rlret dc dood. Haar dekcrrs rocperl niet alleen

een beeld op van warnlt(', huiselijkheid en Íleurigheid - het is iraast orivoorstclbaar irr hoeveel verschil-
lende dcssins en kleuren ze ztin rritgcvocrd ruur ook van ranrpen, daklozen, vltrcirtelingerr crr cllcride .

'De slaapzaal'houdt de toeschouwer eelr spiegel voor, ook in letterlijke zin. Varuf c1c errige plek rvaar

hij het werk klur ervilrerl en hij zich vooroverbtfgt rlaar de donkere schaclrt, ziet hij oriver-rlijdeliik
zijn eigen beeld gerellectecr-d in het zu,lrte wateropperr4ak. Welliclrt tot zijn sclrrik kijkt hii naar zich-
zelf als deel uitrruke-rid varr deze bcsurctte onderrvereld. Op het nroment ech[cr clut hij zich terugtrekt
en de scène beneden hern vau zijn nctvlies verdrvijnt, is ook zijn beeld irr hc't rvrtter verclrvenen. Hij
bevindt zich irnrners in de erre rvercld, clie vari iret liclrt en de dag. De andcrc, die van 'De slalpzaal',
bevindt zich op vcilige, orroverbrugbtre alitancl. hr liite crvaart hij everi cle arrrbivalentie van l'ret

Ieven. Niet meer en rriet tnirrcler.

Lisette Pelsers

Uitnodiging
voor de opening van de tentoonstclling 'De Slaapzaal'
op zaterdeg :r jtrni I997, Ió.oo uur

Programma

7 6.7 5 uur
Opening door Lisette Pelsers, kunsthistoricus
Vanaf 17.30 uur
Driegangen maaltijd àÍ 20,-:
Paté - Gentse Waterzooi - Koffie met vlaai

In verbarrd nret het bcperktc aentrl couverts is opgave
bij de Kr.rnstvcrerrigirig, tot uiterlijk maand;tg t6-jtui, noodzakeliik. z.o.z.



I Lezíng
| ,ona^g7 september r997, tó.oo uur

Lezing door Berlinde de Bruyckere
Errtree: C S,- / lcdcn l-:,-so.

Berlinde de Bruyckere werd in 1964 geboren te Gent

Solotentoonstellin gen

1990 Museum Dhondt-Dhaenens, Deurle

1993 Galerre Joost Declerq. Gent

1994 Galerre Brinkman, Amsterdam
1995 Onschuld kan een helzln, Middelheim, Antwerpen
1996 Washington Velvets, ïwo Írom Flanders,

The Corcoran Gallery of Art, Washington

Groepstentoonstellin gen

1990 Zeeuws Museum, Middelburg

Laureaat Jeune Peinture Belge, Paleis voor Schone Kunsten, Brussel

1992 Synergy'92, Vereniging voor het Museum van Hedendaagse Kunst, Gent

1993 Zoersel '93, Domein van Halle, Zoersel

Kontact'93, Eupen
Escal e-Tu ss enstop-Stopever, Musée d'Art Moderne, Villeneuve d'Ascq

1994 Transfer, Kunsthalle, Recklinghausen

EV+A 94, Limerick
Gent te Gast, De Beyerd, Breda

Beeld in park,Felix Happark, Brussel

YÈta, Park Wolfslaar, Breda

1995 lhe Otherness, Kunsthalle, Essen

Dialo(o)g i/, Das Belgische Haus, Keulen

1996 She/tel ParkWolfslaar, Breda

Zijsporen, Gynaika a

De Rode Póort, Museum van Hedendaagse Kunst, Gent

Above, below the surface, MUHKA, Antwerpen
Above, below the sLuÍace, Museum of Contemporary Art, Helsinki

I Agenda
| ,., en nrer woensdag t t.iurri t997
I 'Dat wat blïft gaat niet voorbij'

Keuze van Jaap Dijkstra
uit de provirlcilile kunstcollcctie

Vrijdag I3, zatcrcleg t3 en zondag r4 septerll-
L'ter tggT

Overige actiYiteiten

Zondzg zz juni rggT
fnternationaal Straattheater Festival
in Diepenheim

Donderdag 7 t./m zaterdag 3o augustus r997,
I{osta-weekend met tentoonstellingen en 2r.3o-22.3o uur
lezingen in het kader van het Gazebo-project Dogtroep in Diepenheim
van Urbain Mulkers

Zrterdag zo september t/m woensdag z9
oktober r997
Charl van Ark

Kunstvereniging Diepenheim

Cccrt uttttrsÍellhrgan o1t zt>ndag 0n iltd(iltddq

Grotestraat 17 7478 AÀ Dicpcnhcirrr
Telefoon 0517 352143

Oltenhrystíjdan

Zondagtot en rrret vrijdag v;rn 12.()0 tot 17.00 uur. Zaterdag en lcestdlgen \rArl 1,1.30 tot 17.()0 rrrrr.


