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Eskimo Blues

Zaterdag t6 derember tggg t/m woensdag gfebruari zooo

De eersre werken van Perer Buggenhout die ik zeg,werenallemaal gemaakt van gereinigde dieren-

darmen. De organische vormen, die deels gevuld waren, toonden een beeld dat werkelijk in zichzelf

(of uit zichzelf) gegroeid leek. Het leken wel natuurlijke vormen, die hij wel op mij onbekende plek-

ken tegengekomen kon zijn en die hij meegenomen had naar zljn atelier. Ofwaren ze opgegraven?

Of miischien gekweekt in een geheimzinnige kas? Het werk deed wonderlijk normaal, als ook een

beetje kunstmatig aan. In feite had ik al moeite om de dingen werken te noemen, vanwege hun

vanzelGprekende, maar ook raadselachtige aanwezigheid.

Het archarsche karakter van de beelden werd in zekere zin versterkt doordat ze, als in een natuurhis-

rorisch museum, op een sokkel v/aren geplaatst. Ook dat had iets kunstmatigs.In zijn laatste tentoon-

stelling in het Cultuurcentrum te Brugge, gebruikte Peter Buggenhout de darmenwerken veel meer

als onderdelen ven een grotere installatie. De beelden waren zo weer heel anders te duiden. De pre-

sentatievorm had de overhand gekregen op het simpel tonen van de darmsculpturen op een sokkel.

Eens te meer maakte de installatie de indruk een plek te zijn waar de darmvormen als het ware

geboren werden.'Waar ze in de laatste fasen van hun groei waren aangeland.

boor middel van het plaatsen van de beelden op tafels, bureaus en in kasten werd het raadselachtige

en kunstmatige van hun ontstaan versterkt. De aangebrachte a6cheidingen, kleurplaten en lampen

maakten het werk kompleet.'Wij blikten in een laboratorium van een wonderlijke, spirituele geest.

Toen Peter Buggenhout zijn plannen voor de ruimte van de Kunswereniging Diepenheim onthulde,

bleven er vragen over hoe het er nu uiteindelijk zou gaan uitzien. Maar de ingrediënten die hij wilde

gebruiken *rrkt.r, alleen maar nieuwsgieriger naer wat er straks zal zrln.In een uitgebreide brief

ónthulde hij toch al een groot deel van wat uiteindelijk Eskimo Blues zou gaan heten-

I-aat rue beginnen met eefl korte buchrijving hoe de tentoonstelling gegroeid is. Een aantal maanden geleden la
ik een essry vanJohn Bergu.Hierin vergetijkt hij onze situatie, ons omspringen met de ons omgeuende wereld,

met het sthitdeij De Apocalyps uanJeroen Bosch. Het is een situatie zondu horizon (lees: zonder enige rich-

tingeving), waar alla tegelíjle gebeurt, zonder enige uoorspelbaarheid.Vuder in de tekst, heeft Berger het er ouer

dat wij in het leven ak het ware puzzelstuhken aangereikt kijgm, die hoe we het ook probeten, niet langer in

elkaar te passm zrjn.Waarna een uergelijking uolgt uan hopeloosheid en richtíngloosheid met infernale situatia.

Eskimo Blues uaÍ eefl antu)oord ztjn op deze tekst. Moeten de puzzektukkm wel in elkaar passen? Buger uer-

trekt van een twee-dimensioneel paradigma, van eenheid als noodzaah,

Ittm we ilaarom beginnen met de puzzetstukken niet naast, maar bouen elhaar te leggen. De positie die wij

innemen tegenoyer deze situatie k dat wij ons bewegen tussen al deze lagen gestapelde brokstukben, puzzel-

stukbm. Een analoog en perfectfunetionerend voorbeeld van eefl. soortgelijk. systeeru is naar mijn idee het mense-

lijk lichaam, waar alle Ttrocasen elk in zijn tempo, dikwijts on$hankelijk uan ell<aar;functioneren. Een ander

dergetijk systeeffi, dat uitgesprol<en drie-dimensionaalfunttioncert, is de computer, is intunet.

Hoe zal zo'n tentoonstelling in de Kunstvereníging Diqmheim er dan leunnen gaan uitzien?

Het makketijkst is te denken dat verschillmile lagen van gebeurtenissen, emoties, bedenkingen, materialen op

elkadr gestapelil worden. Ik begin met het 4fpetten van deze lagen van bouen naar beneden. Bovenaan worden de

vensteis uai het gebouw bedekt ffiet een rode,lichtdoorlatende plexiglasplaat. Een dergelijke wand wordt ook

opgetrokleen ter hoogte uan het podium, eft uoor de smalle uenstutjes uan het podium.

Een rode gloed zal de ruimte gaan doorilringen.

Natriumio*prn hangen aan het pl4fond, tot net bown een netstructuur uit staal en geplastficeerde draad- De

ruimte eronder unrdt bezaaid met ruítuormige schaduwen. Op de gronil ligt een aluminiumleleurige, kartonnen

vloubeileleking, die alles sterk weerkaa*t m het geheel nog onwezenlijker maakt. Dit geuoel rafl. oflwezefllijkheid

worilt bovendien yersterlet doordat de hoekm tussen muur en vloer aJguond wordm. Op deze wijze lopen de

sthaduunn ilie het net afwerpt, mooi door.

z.o.z.



Etke verbinding tussen ile tentoonstellingsruimte en buiten, wordt afgedekt door een wand van polyurethaanplaat,

bedektl met atà;n;umletatrig papier. Biinnen dit geheet komen een viertal darmsculpturen te staan, die zieh ak

atutonomè 
,utezefls' moeten profiíuen in aeze toch wel vreemde, onwezmliike situatie. Op de een of andere wijze

,r*n lrt il< ilat ze ,rn ,oi*i ,oort bondgenoot van de toachouwet, de bezoeker zullen worden'. Op eerste ver-

itieping hont een uíitrineleast te staan *rt driu beelden, die uerlicht worden doot rood, brogieríg lich't'

Peter Buggenhouts brief maakt nog melding van de benodige materialen, de dingen die hij zelf rnee-

neemr.rii.., plan om het hele pÀ.r te foiog.aferen,zodet er de mogelijkheid van e:n publicatie

achteraf komt. Met zijn ultgebreide omschrijving van de installatie is er een groot deel van het

geheirn van Eskimo Élues àothuld, maar eveneens wordt de indruk gewekt dat het een werk wordt,

íaa, je je vooral in moet bewegen om tot een indringende ervaring te komen.Waarmee het geheim

Arno Kramer"an 
de iitel van de renroonstelling nog steeds niet ontsluierd is.
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Llitnodiging
voor de opening van de tentoonstelling

Peter Buggenhout
Eskimo Blues

op z*erdag r8 december tggg,vanaf r6.oo uur

Groepstentoonstellingen (een keuze vanaf 1 996)

Staaïlopers, Actuele kunst in de Papegaaiwijk, Gent, 1997

Max Ernst in beetd - Loplop, Museum Boijmans-Van Beunirrgen,

Botterdam, 1997

Loplop/ Re / PRESENIS: Backto basics

(een gebruiksaanwiizing), St' Pietersabdij, Gent, 1998

Tuss eni n-b etween, Museum Dhondt-Daenens,

Deurle (B), 1998

KunstÈ niet eetbaar, Warande, Turnhout (B), 1999

lronie en verganketijkheid, De Werf , Aalst (U), 1999

Programrna

1 6.00 uur: Ontvang§t

1 6.30 uur: Opening door Johan Pas, kunsthistoricus

Vanaf 17.30 uur: 'Les Abals'(Kok Frank Leuilly) à f 20,00.

Een lopend bufÍet met een keuze uit:Gevulde pens rnet de mildheid van koriander, rrtunt en foelie; Gesauteerde pei's ntet uien;

Ossenstaartsoep; Saucijsjes van tong, gekookt in bouillon; Andouillette; Franse pe:skop; Lamstong met Madeira en

boer€ntenen; Brood en salades; En koffie toe...

(ln verband met het beperkle aantal couverts is opgave bij de Kunswereniging, tot uiterlijk dinsdag 14 december,

dringend gewenst.)

,ez.lÍrg
Zandag3o januari 2ooo, ró.oo uur

Lezing door Peter Buggenhout
Entree: f 5,oo,/leden f z,5o

Kunstvereniging DiePenheirn

Groresrraar 17 7478 Aa Diepenheim TelefoonoS4T 352143 Telefax 0547 351451

Openingstijden: Zondag en dinsdag t/m vrijdag van rz.oo tot r7.oo ttur.Zaterdag en feestdagen van

r4.3o tot l7.oo uur. Op maandag en op 25 december,3r december en I januari gesloten'


