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CULTUUR
ARTROZE
Door Jun Bruel

Jan Braet kijkt naar kunst en bet leven, in bloei
en verval, zoals de rozen. Deze week de expo
in bet Lieu d'Art et
Action contemporaine in Duinkerke.
en muséum met 17 houten circusklazen van
Rare! Appel binnen zijn muren en zo'n knotsI gekke, opgeblazen nano, van Niki de Saint- JEAN-MICHEL
Phalle in zijn beeldentuin: daar moet vrolijkheid zijn.
MEURICE
Niet van bet cynische soort dal in de kunst weleens
'lœBarnum':
de kop opsteekt, nee, humor uit de dagen waarop de
dchoofdloon
mensen zich jong gedroegen, optimisme uitstraalden
isroze,een
en goede Loop hadden om een leukere samenleving te
bec tfe vulguir,
maar:o
maken, desnoods met een vreedzame revolutie en
opwekkcnd.
meer verbeeldmg dan verstand. Die droom kende zijn
verloop tussen 1950 en 1980, de tijdspanne tussen
opgang en impasse van de welvaartsstaat. Stadsingenieur
Gilbert Delaine stond er middem'n en verzamelde het
nieuwste en het kleurrijkste dal de kunst toen produceerde, vooral van Franse en van Coira-kunstenaars.
En zo gebeurde het dal hij aan de vvieg stond van het
Lieu d'Art et Action Contemporaine (XAAC).
Hedendaags kanje het LAAC nog moeihjk noemen,
niet in zijn architectuur en niet in zijn verzameling,
maar het duet zijn best om bruggen te slaan tussen het
erfgoed van Delaine (1934-2015) en vvat vandaag kunstzinnige geesten beroert. Een godsgeschenk is dan zo'n
dijk van een retrospectieve, gevvijd aan een onderschattc Franse schiller aïs Jean-Michel Meurice (79)
wicns creativite^ ooit werd gewckt door dc popcultuur
van de sixtics en tôt op hcden nog niet is doodgcbloed.
De reden moet zijn dal hij zich nooit liet opsluiten in
modes, stijlen en richtingen, maar met een délicate
flair ideeén van overal en van aile ti] den plukte en er
een eigen draai aan gaf. Dal wii zeggen: alles voor de
kijker en zijn beleving van kleur, materie en teken in
de ruimte, niets voor het eigen ego.
Positieve vibes, jk dacht niet dal ik het woord ooit
zou gebruiken, maar ze gingen nu eenmaal door me
heen, op gang gebracht door de dotten, strepen en
vlekken kleur die Meurice aanbracht op een filmrolletje
en liet afspelen (film peint, 1961). Zoiets
jaagt schilderkunst buiten de beperkingen van een lijst, en stoomt je klaar
Meurice liet zich
voor een wervelende tocht langs deconooit opsluiten iii
ratieve patronen op loshangende stukken
modes, sti] Icn en
stof, verticaal gelijnde kleurensymfonieén op doeken die tôt op de grond
richtingen, maar
rollen, lineair ingekerfde houtblokken
pliiktcmetccn
in gedempte tinten, reusachtige schildélicate
flair ideeën
derijen met repetitieve afdrukken van
van overal.
plataan- of bamboebladeren, en ten
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slotte drijvende kronen van tere maanbloemen.
Wic zweert bij figuratieve schilderijen met olie op
dock, netjes binnen de lijst, zal afhaken op dit feest
van abstract picturale impulsen, losgclatcn in dc
ruimte, zij het zorgvuldig gcordcnd. De hoofdtoon is
rozc, een beetjc vulgair voor sommigcn, maar o zo
opwekkend, zelfs indien aangebracht met sponsen,
spuitbussen en stempels op vinylplaten, plastic hoezen
of douchegordijnen. Jean-Michel Meurice vergeleek
zijn behoefte om 'te versieren, te kleuren, decoratieve
sporen na te laten' met primitieve kunst, omdat ze ook
ontstaat uit een 'magische, mysterieuze, dwingende
praktijk die niets anders dan zichzelf symboliseert.'
Zo gaan alvast de Toearegs in Tamanrasset te werk,
wanneer ze met stokken verticale groeven aanbrengen
in de verse leem op de gevels van hun huis. Meurice
zag ze zelf bezig, toen hij aïs dienstplichtige in het Franse
leger naar Algerije werd gestuurd tijdens de onafhankelijkheidsoorlog. Dal lijkt een ander leven, waarin ook
zijn lange carrière aïs documentaire filmmaker voor de
Franse televisie te situeren valt. Met de historicus
Georges Duby richtte hij Arte op, de zender waarvoor
hij vorig jaar nog een film over leven en werken van
Caravaggio inblikte. Even wild aïs de Italiaan is hij nooit
geweest, maar een bestaan aïs 'dolende ridder'(dixit
Duby) blijft ook hem wei toevertrouwd. •
Tot2apnl.
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