KIOSK OPENING ............................
06.06.07 / 18:00 – 21:30 ..............
TENTOONSTELLING ......................
07.06.07 – 08.07.07 .......................
ALLE DAGEN .................................
9:00 – 18:00 .................................
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LOUIS PASTEURLAAN 2 ......................
(GODSHUIZENLAAN), 9000 GENT .......
WWW.KASK.BE ..................................
..............................................................
..............................................................
..............................................................

kiosk is een initiatief van Hogeschool Gent, dep.KASK – V.U. Wim Waelput
vormgeving Boy Vereecken, WT Arnhem / druk & oplage Sintjoris Merendree,
2000 ex. / correspondentie Hogeschool Gent, dep. KASK – Wim Waelput,
J. Kluyskensstraat 2, 9000 Gent / auteurs Honoré d’O en Frank Snyders
weblink www.stefaandheedene.com
Hoe bereiken?
Met de wagen
Vanaf E40 / E17: Volg B401 richting Gent Centrum – Neem afrit 1
(Alle richtingen) – Aan de verkeerslichten links en rechtdoor volgen
St-Lievenslaan – Citadellaan – Ch. De Kerckhovenlaan – Ijzerlaan –
Godshuizenlaan – Kiosk ligt rechts net voor de bocht van de Pasteurlaan
Met het openbaar vervoer
Vanaf het St-Pietersstation: tram 21 (Melle Leeuw) of – tram 22
(Gentbrugge DC) – afstapplaats Bijlokehof
Vanaf het centrum: tram 21 of 22 – (Gent Zwijnaardebrug) afstapplaats
Bijlokehof – Kiosk ligt aan de overzijde van Godshuizenlaan
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INCLUSIEF DE REVIEW VAN KIOSK 4, HONORE ð’O
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“De oprichters en eerste leden van de Royal Society stelden strenge
eisen aan de ‘manner of discourse’, de taal waarin verslag werd gedaan van
onderzoek en theorievorming. (...) dat de leden gehouden waren tot bondig
en eenvoudig taalgebruik, gezuiverd van de ‘trick of Metaphors’ (...) tegen
beeldspraak in de wetenschap en de ‘mists and uncertainties’ die daarvan het
gevolg waren.” (1)
In de zeventiende-eeuwse Royal Society of London meende men dat de
empirie zich alleen waarheidsgetrouw zou laten weerspiegelen in letterlijke
taal. Er is iets aantrekkelijks aan die gedachte; men zou verlangen, wensen
of desnoods afspreken dat het zo was. Natuurlijk weten we dat precies
metaforiciteit het (wetenschappelijke) denken vooruithelpt, dat heel wat
zaken en processen überhaupt niet te beschrijven zijn zonder beeldspraak,
en dat door ze te vervangen door een concreet, visueel beeld, structuur en
functie van abstracte zaken of begrippen (sneller) duidelijk kunnen gemaakt
worden. De metafoor, aldus ingezet als instrument om nieuwe noties te
introduceren of nieuwe vragen op te roepen, vertoont hiermee echter ook
haar schaduwzijde. Een metafoor creëert een nieuwe betekenis door sommige
associaties te accentueren, maar ook door andere te elimineren; ze toont hier
haar potentie om dogmatisch te worden ingezet. De sport- en spelmetaforiek
in de politieke retoriek, de apocalyptiek van het weerbericht, en de biologie
van de technologie of economie (of vice versa), de fysiologieën van de
wereldproblematiek en de macht – om maar enkele voorbeelden te noemen
van de discours die via onophoudelijke media onze ‘dagelijksheid’ aantasten
– doen innig verlangen naar een heldere taal, een letterlijke taal, een 1:1
– relatie, het ding-tot-het-ding, doen streven naar een correct regelmatige
A
Stefaan Dheedene Reconstruction, an occasion for mistake I, Courtesy Deweer Art Gallery - Otegem
B
Stefaan Dheedene Something to look forward to, Courtesy Deweer Art Gallery - Otegem
C
Stefaan Dheedene Gate 4, Courtesy Deweer Art Gallery - Otegem
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ademhaling, een eenduidige metalen smaak, als die van de steeds droger
wordende Japanse sake ten nadele van zijn vroegere weelderige zoetheid.
Men zou verlangen, wensen of desnoods afspreken dat het zo was.
Het is op de voorgrond van dit verlangen dat ik het werk van Stefaan
Dheedene situeer. Het is dit verlangen zelf of desnoods de afspraak, die
zijn werk kenmerken. Maar het verlangen als leidraad, als concentratie,
zonder op zoek te zijn naar beslissende uitspraken, no decisions. Dheedene
des-metaforiseert taal door het beeldende, het concreet-visuele er aan te
onttrekken en deze beelden als aparte, losgemaakte entiteiten te presenteren.
In splendid isolation. En de taal zelf verder ongemoeid te laten. Hij levert
daarbij haarscherp het inzicht dat niet beelden an sich schuld hebben aan
het dogmatische gebruik van de metafoor, maar hun keuze in welbepaalde
contexten. De objecten die Dheedene maakt en toont zijn om die reden, als in
een Gestalt, tegelijkertijd uiterst schematisch als uiterst herkenbaar. Ze neigen
naar de hallucinatie en, ogenschijnlijk vriendelijker, de trompe-l’oeil (2).
U moet in dit verband maar eens de poging ondernemen gewoon een
beschrijving te maken van Dheedene’s werk. Wat op het eerste zicht heel

FRANK SNYDERS

eenvoudig mag lijken, wordt uiterst moeilijk, en vergt ofwel een uitvoerige
uitleg, ofwel een grote poëtische lenigheid (3).
Het werk vult een vlak van de overspanning die wordt gecre‘erd door
het chiasme tussen de elementen van het onvoorstelbare en deze van het
niet uitspreekbare. Het is krachtig werk omdat het een ingreep is ter hoogte
van het moment waarop de metaforische analogie gevormd of herkend,
desgevallend ontmaskerd wordt.
In het krantje stond een bon - enkel geldig op zaterdag 8 mei - waarmee
een korting (49,-� i.p.v. 59,99,- ) kon worden verkregen bij de aankoop van een
meubeltje. Een ding van een zestal plateautjes binnen een constructie van
buizen op wieltjes, een zogenaamd computermeubel. Niet door het ding, dat
in zijn ontwerp tegemoet denkt te komen aan een praktisch gebruik van de
PC, was ik getroffen, maar wel door zijn naam: Buro ‘Jackie’.
(1)
D. Draaisma, De metaforenmachine. Een geschiedenis van het geheugen, Groningen, Historische
Uitgeverij, 1995, pp. 62-63.
(2)
Voor een bespreking, zie: Francis Denys, “Trompe-l’oeil: de witte en de zwarte zijde van het
oogbedrog”, in Nieuw Tijdschrift VUB, jg. 8, nr. 3 (december 1995), pp. 258-266.
(3)
Zie voor een mooi voorbeeld van dit laatste een tekst van René Bijnens: “Stefaan Dheedene, een
afdaling”, in Netwerk Galerij. Handleiding 02-03, Aalst, Netwerk Galerij, 2003, pp. 5.8-5.9
(Engelse vertaling: pp. 5.12-5.13).
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D
Stefaan Dheedene “C”, Courtesy Deweer Art Gallery - Otegem
E
Stefaan Dheedene Reconstruction, an occasion for mistake IV
IV, Courtesy Deweer Art Gallery - Otegem
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