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We Will Never Surrender
Fragmenten uit gesprekken met 3 jonge kunstenaars
die een samenwerking aangingen met Vaast Colson
in de KIOSK te Gent.

Vaast Colson i.s.m. Gerard Herman,
foto: Marijke Respeel, 2009.
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Lieven Segers: Goedemiddag Gerard. Jij bent als eerste in een reeks
van 4 uitgenodigd door Vaast Colson om samen iets te doen in de
KIOSK. Wat is er juist gebeurd?
Gerard Herman: Vaast had een opdracht gekregen van KIOSK
om daar een tentoonstelling te doen. Ik denk dat er een budget
was van 2000€. En omdat ik daar op school zat, spraken we
soms over zijn ideeën. Een eerste gedachte was om daar een
whiskeybar te openen waar een whiskey-kenner mensen zou
laten degusteren en daaraan de 2000€ te spenderen. Een tweede
optie was een luchtkasteel huren dat te klein zou zijn voor in
de KIOSK en dat daarin op te blazen. Nog een andere optie was
een kopieermachine te kopen en dit te installeren in de KIOSK.
Iedereen zou dan vrij kunnen komen kopiëren met papier dat
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Uit een gesprek met Gerard Herman,
Maandag 19 Oktober 2009.
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er zou liggen. Nog iets later vroeg hij me dan om samen in de
KIOSK op te treden.
L.S.: Optreden, is dat iets dat jij regelmatig doet? Of ik bedoel, hoe
ben jij met muziek bezig?
G.H.: Ik zit in een improvisatie groep, Sheldon Siegel, met drum,
sax en cello. Ik speel sax. Vaast had dat ooit gezien en
we hebben ongeveer dezelfde interesses in muziek. Het
was dan ook de bedoeling om volledig zonder
voorbereiding een geïmproviseerd optreden te geven
tijdens de hele duur van de opening. Dit onder de naam
van Heavy Hermans. Heavy Indians is de groep van Vaast
en zijn broer, Heavy Hermans is hiervan dus een afleiding.
We zijn dan 2 dagen voor de opening naar de ruimte
gegaan om te zien wat er zou kunnen gedaan worden. We
waren tot de conclusie gekomen dat als je de ruimte
volledig met iets zou vullen, waardoor de toeschouwer
niks zou kunnen zien en alleen maar zou kunnen horen,
deze tot hetzelfde niveau zou kunnen komen als wij die
geconcentreerd aan het spelen zijn. Als je niet kan zien,
is er een versterking van de luisterervaring. Ik dacht
eerst aan die gekleurde vliegengordijnen die je bij bomma’s
aantreft, dus heel het kot vol plastieken lintjes waardoor
je alleen de voeten zou kunnen zien. Maar dit was spijtig
genoeg te duur. Andere opties waren schoenveters of zelf
plastieken linten snijden, maar daarvoor was er te weinig
tijd. Het is een rookmachine geworden die de
toeschouwers het zicht heeft belemmerd.
L.S.:	Ik denk dat de rook ook wel een goede keuze is geweest.
Je hebt hierbij geen fysieke weerstand, je wordt alleen visueel
afgesloten, maar de bezoeker loopt niet de hele tijd tegen
lintjes, waardoor er ook minder afleiding is.
G.H.: Ja, dat klopt. Het was sowieso een zekerheid dat we die
rook konden gebruiken als we niks anders vonden. Vaast
had al min of meer iets gelijkaardigs in Antwerpen gedaan.
L.S.: Jullie hadden nog nooit samen gespeeld, viel het mee?
G.H.: Ik vond dat eigenlijk zeer goed lopen. Vaast heeft een heel
eigen manier van spelen. Hij weet heel goed wat hij wilt

kiosk 13 VD.indd 6

6

review kiosk 16
Vaast Colson

1/11/09 23:02:47

en wat hij goed of slecht vindt. Het is dan ook leuk als je
daarin meegaat en met de juiste mentaliteit naar elkaar
luistert.
L.S.: Dat is dan misschien ook de essentie van samen
improviseren?
G.H.: Ja, het is inderdaad meer een toestand in de geest van de
muzikanten.
L.S.:	Voel je soms ook aan dat er iemand leidt en voelde je dit al
dan niet afwisselen?
G.H.: Dat wisselde zeker af. Als ik een riff speelde of een ritme
op drum dan pikte Vaast daar goed op in, zelfs zo dat het
op een zeker moment epische trance werd. Dat vond ik het
beste stuk.
L.S.: Ken jij het werk van Vaast en wat vind je van de manier hoe
hij omgaat met zijn kunstenaarschap?
G.H.: Ik probeer wel te volgen wat hij doet, want ik vind het zeer
interessant. Het blijft dikwijls in het mysterieuze, je hebt
het gevoel dat je te laat bent gekomen. Vaast houdt veel
afstand van instanties waar hij mee samenwerkt of zijn
publiek. Hij gebruikt ook elementen die uit zijn tekeningen
komen en hij trekt die dan door naar andere momenten en
plaatsen. Bij Vaast kan je altijd zeggen: “Het klopt.” Het
is altijd een afgerond geheel, maar wel met elementen
die je zou kunnen inwisselen. Hij had in dit project
bijvoorbeeld evengoed met andere mensen van het KASK
kunnen samenwerken. Al is het wel zo dat hij graag met
mensen samenwerkt die hij al kent. Het is dan ook fijn om
vrienden te kunnen uitnodigen.
L.S.:	In deze expo nodigt Vaast mensen uit die op het KASK hebben
gezeten of er nog zitten om dan met hen een interventie te
doen in de KIOSK. In dergelijke samenwerking moet
snel worden gereageerd op elkaar, want op maandag wordt er
afgesproken om er dan 2 dagen later al een presentatie van
te doen. Zie jij in deze manier van werken linken naar je eigen
artistiek werk? Want wat doe jij hoofdzakelijk?
G.H.: Ik maak boekjes en tekeningen die zeer snel gemaakt zijn.
Ze zijn eigenlijk even snel gemaakt dan dat je ze leest.
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Het komt meestal wel goed als je snel werkt, omdat het
dan niet uitmaakt. Er is geen tijd om te contempleren,
alles loopt zoals het komt. Ik heb ook voor dit project een
boekje gemaakt. Hierin werd het concert van de Heavy
Hermans aangekondigd. Het zijn 40 flyers in de vorm van
een publicatie. Ook deze werden dus zeer snel geproduceerd.
L.S.: Ja, snelheid geeft je geen kans om verveeld te geraken door
je eigen ideeën. Maar vind je het soms niet belangrijk om er
wat tijd over te laten gaan, om wat afstand te creëren? Als je
pas na een tijdje terug naar je eigen werk kijkt, kan je het toch
beter als een toeschouwer ervaren? Pas dan kan je eigen werk
tegen jezelf gaan spreken en kan je er de kwaliteit van
beoordelen. Vindt je het niet gevaarlijk als iets te snel gaat?
G.H.: Niet als je daar consequent in blijft voortdoen. Je kan
dan op een oeuvre terugkijken als een samenhangende
reeks van dingen die eventueel goed of slecht zijn.
Als je alles als een geheel kunt zien, kan ik daar genoegen
uit krijgen.
Uit een gesprek met Michiel Ceulers,
dinsdag 20 Oktober 2009.

Vaast Colson

Vaast Colson i.s.m. Michiel Ceulers,
foto: Marijke Respeel, 2009.
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Lieven Segers: Goedemiddag Michiel. Jij bent als tweede uitgenodigd
door Vaast Colson om samen iets te doen in de KIOSK. Wat is er
juist gebeurd?
Michiel Ceulers: Vaast is een dag komen kamperen aan de toog in
het café waar ik werkte. Ik was patatten aan het schillen terwijl wij
aan het praten waren. Hij wist dat ik bij Frederik Swennen thuis
wallpaintings had gemaakt met tape als drager tegen de muur. Het
waren schimmen op de muur, een beetje tussen een object en een
echte wallpainting in. Het was met zeer dikke olieverf gezet en ook
de tekstuur van de onderliggende plakband speelde mee. Dat je
mentaal wist dat de wallpaintings afneembaar waren, gaf ze het
karakter van een tijdelijke actie, een tijdelijke infiltratie in een
ruimte. Vaast had dit gezien en hij vroeg me om iets gelijkaardigs
te doen in de KIOSK. Op woensdag hadden we dan afgesproken
(ik was wat overslapen en kwam er wat slaapdronken aan,
toepasselijk gezien de titel van de expo). Onderweg naar de KIOSK
hebben we samen allerlei bureaumateriaal materiaal gekocht om
met plakband te vermengen. In eerste instantie hebben we kaders
op de ruiten gecreëerd met doorzichtige tape. Het leek op een
reproductie van wat ik hiervoor had gedaan en het was te klassiek.
Ik vond het te truttig. We hebben dan beslist om de volledige ruiten
in te tapen en met de bureaumaterialen (confetti, papiertjes, ...) die
we hadden gekocht toetsen aan te brengen. De ruiten werden een
soort van huid.
L.S.: Wat mij opviel is dat er weinig te zien was als je aan het
paviljoen aankwam, maar eenmaal je binnenging en als je
met een hogere vorm van concentratie naar buiten keek,
werd deze kijkervaring zeer schilderkunstig. Is schilderkunst
voor u trouwens de ultieme vorm om jezelf in te uiten?
M.C.: Ik ben eigenlijk echt een bricoleur. Ik ga binnenkort naar
de Rijksacademie en ik zou daar wel willen experimenteren
met andere dingen, maar het zal altijd vertrekken vanuit de
schilderkunst. Dat zit als iets zeer primairs in mij.
L.S.:	Ik zie daarbij wel een link tussen u en Vaast. Bij hem ligt
schilderkunst ook dikwijls aan de basis van zijn werk terwijl je
maar zelden schilderijen in de klassieke zin van hem zal zien.
M.C.: Het werken met die confetti’s deed me qua beeld ook
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denken aan zijn expo One hundred corkpops to celebrate the
crisis and chouchou Colson’s nine year campaign waarin er
met champagnekurken ook subtiele toetsen werden
aangebracht in de galerieruimte van Maes & Mattys.
L.S.:	In uw schilderijen werk je ook soms met van die “tjoepkes”
verf op bijvoorbeeld een zilveren achtergrond. Je hebt elkaar
daar vormelijk gevonden.
M.C.: Zeker. Ook de liefde voor Martin Kippenberger en Walter
Swennen is bij ons beiden zeer aanwezig. Ik haat hem, ik
wil zijn boekencollectie over Kippenberger!
L.S.: Hoe ken jij Vaast?
M.C.: Hij had me eens uitgenodigd voor een expo waarin een
meer gevestigde kunstenaar een jongere collega
uitnodigde. Hij had mij gekozen en moest dan ook
verantwoorden waarom. De reden die Vaast gaf, was dat
hij het interessant vond dat ik respectloos met mijn werk
omging. Ik ga er inderdaad nonchalant mee om. Ik
stapel ze, ik smijt ermee, enz. Hij was ooit een gastdocent
op de academie in Gent en kwam langs op mijn atelier.
Door mijn nogal slordig karakter had ik zwarte verf hangen
onder mijn neus. Vaast zag dus iemand staan die oftewel
Charlie Chaplin of Hitler als beeld bij hem opriep en heeft
zich heel de dag gefixeerd op de vraag of het een
provocatie was of gewoon een gevolg van het schilderen.
Zo hebben we elkaar leren kennen.
L.S:. Fantastisch! Ook de tegenstelling tussen de twee beelden
waartussen hij kon kiezen. Het is inderdaad moeilijk, een first
impression van iemand.
M.C.: Qua verhaal zit het ook zeer dicht bij zijn oeuvre. Een actie
die bijna geen actie is, een infiltratie of juist niet. Hoe
hij omgaat met communicatie door soms niet of slecht
te communiceren en dit als strategie dan plastisch in te
zetten. Zodat er ook een vertroebeling ontstaat, de twijfel
of iets een zet is of niet. Dat was ook het beeld dat hij
op dat moment van mij had. De vertroebeling van enerzijds
de humor ervan en anderzijds het politiek incorrecte.
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Uit een gesprek met Nel Aerts,
Woensdag 21 Oktober, 2009.
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Vaast Colson i.s.m. Nel Aerts,
foto: Marijke Respeel, 2009.
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Lieven Segers: Goedemiddag Nel. Jij bent als derde uitgenodigd door
Vaast Colson om samen iets te doen in de KIOSK. Wat is er juist
gebeurd?
Nel Aerts: Wij hebben alle ramen uit de KIOSK gehaald. Als
Vaast en ik op maandag, zonder idee wat te doen voor woensdag,
in de KIOSK waren, vond ik de aanwezigheid van de confetti
en plakband van de vorige interventie op de ruiten toch nog
zeer opmerkelijk. Het was nog heel bepalend voor de ruimte en
heeft op me ingespeeld. Ik kende Vaast en zijn werk zeker al
wel, maar het was toch spannend omdat je nooit weet of het vlot
zal gaan met elkaar. Zeker als je zo totaal uit het niets op een
maandagochtend met elkaar gaat brainstormen om tot iets te
komen dat 2 dagen daarna al moet worden gepresenteerd.
L.S.: Zo op korte tijd werken, ligt je dat?
N.A.: Ik had dat nog nooit gedaan. Het is ook een werkwijze die
me niet altijd ligt. Als je net bent afgestudeerd heb je
misschien meer tijd nodig, omdat er nog niet echt veel
ervaring is waarop je kan terugvallen. Voor mij was het
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sowieso een goede ervaring geweest. We moesten heel
snel ja of nee kunnen zeggen. We hebben elkaar vragen
gesteld en zo is Vaast meer te weten gekomen over welke
aspecten voor mij belangrijk waren in een expo die ik met
Cakehouse in Scheld’apen heb gedaan. We zijn ook naar
een sculptuur gaan zien die ik in de Bijloke had gezet.
Zo wist hij op korte tijd waarover het kan gaan bij mij.
Er werd in het gesprek terug naar de KIOSK voor de
grap gezegd dat de ruiten eruit gingen vallen als we de tape
van Michiel er zouden aftrekken. Dit is blijven hangen en
we hebben ze er dan allemaal uitgehaald.
Het was ook wel chique om iets van hem en van mij te
kunnen combineren. Zijn aspect was, buiten de uitnodiging
naar mij toe uiteraard, het initiëren van de samenwerking
op korte tijd en dit met een grote openheid. Mijn aspect
was het mengen van verf tot de kleuren van de confetti die
nog op de ramen zat en de afdrukken van deze verf op het
glas dat er werd uitgehaald.
Het glas werd dan binnenin de kiosk als canvassen tegen
elkaar gezet omdat het mij opviel dat Michiel er blijkbaar
zeer esthetische schilderijtjes van had gemaakt, terwijl hij
met zijn werk meestal eerder opzettelijk een ‘lelijke’ indruk
lijkt te willen geven.
L.S.:	Ik vind dat de drie interventies die er tot nu toe zijn gebeurd
zich alledrie afvragen wat de ruimte van de KIOSK is.
N.A.: De vorm van de kiosk en de ruimte zelf is inderdaad op
zich al iets om rond te werken. In de drie projecten die er
tot nu toe zijn gebeurd, is er altijd gezocht naar hoever die
kiosk kan gaan. Kan die breder? Kan die verder
opengegooid worden? Met Gerard gebeurde dit doordat er
rook in vast zat, die eruit vloog als de deur openging. Bij
Michiel door te bevestigen waar dat het eindpunt was door
op het glas dingen te plakken. En dan als derde door het
glas eruit te halen zodat deze helemaal opengemaakt werd.
Je kan de ruimte ook niet anders benaderen als je met 2
mensen op 2 dagen moet beslissen wat er daar moet
gebeuren. Je moet ook afwachten of het interessant wordt.

kiosk 13 VD.indd 12

12

1/11/09 23:02:48

In de KIOSK is nu een gat, en als je daar door kijkt, zie je een
wondere wereld van kleur en plastiek. Je ziet een levendig

Vaast Colson

Bert Jacobs werd als vierde kunstenaar uitgenodigd door
Vaast Colson, maar hij kon niet meer geïnterviewd worden door
Lieven Segers voor het ter perse gaan van deze publicatie. Daarom
besloot KIOSK hem zelf een tekst te laten schrijven over de manier
waarop de samenwerking met Vaast tot stand is gekomen.
We wilden vooral een sfeer scheppen. Een gezellige sfeer in die
KIOSK. Zo’n gezelligheid die de eenzaamheid ervan verraadt.
De horror van de living. Plastiek bloemen verwelken niet.
Een sfeertje verpakt in huishoudfolie. Het huishouden van de
verzamelaar. De verzamelaar van waardeloosheid.
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L.S.:	Vond je het nu interessant?
N.A.: Er is een foto die op de blog staat die voor mij heel hard
vertelde hoe die dag van werken voor mij aanvoelde.
We staan er alledrie op, iedereen was met zijn eigen
project bezig, het was zo’n mooi weer en de ramen eruit
halen, voelde zeer juist aan. De stress die er ook samen was
als er een raam scheurde. De ramen eruit en het zonlicht
binnen was zeer schoon om te zien. Het ritme van het
proces was voor mij het interessantste.
L.S.:	Ik zie dat uw werk dikwijls een documentaire karakter heeft.
	Er is een handeling die wordt gefilmd en achteraf getoond
wordt. Hoe belangrijk is het voor u dat de documentatie
getoond wordt, want soms zou je de actie van de restanten
verf ook kunnen afleiden.
N.A.: Zeer belangrijk. Het moment dat je een actie uitvoert
is zeer intiem en gebeurt meestal alleen. Je kan dat
misschien opnieuw uitvoeren in de vorm van een
performance, maar het zal altijd een tweede keer zijn. En
dan vind ik het belangrijk dat je het een tweede keer kan
tonen en bij mij gaat dat op het moment via registratie van
de actie’s. De eerste keer is wel altijd de mooiste keer,
de tweede keer wordt het al minder mooi. Daarom wil ik
de registratie van de actie soms ook maar éénmaal tonen.
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tafereel van dode eekhoorns, vogels, herten en andere planten
opgezet in een onzichtbare ruimte. Deze magische kijkdoos wou
ik Vaast laten zien.
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Vaast Colson i.s.m. Bert Jacobs,
foto: Marijke Respeel, 2009.
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Hij had me een sms gestuurd: zin om deze woensdag in KIOSK
tentoon te stellen? Ja, dat is goed. Maandag tankten we de
auto vol en reden toertjes in Gent. Van mijn huis naar mijn
atelier, naar Kiosk, naar mijn huis, naar de Kiosk. We bleven
rijden tot we wisten wat we gingen doen. Dat duurde ongeveer
50 kilometer. Met de hulp van heel veel spullen wilden we de
onzichtbare ruimte van de magische kijkdoos tonen. En in die
veruitwendiging leeft een triest persoon. En die trieste persoon is
de gezellige mens.
Een façade is meestal beleefd, gereserveerd als een vernissage.
Het zegt weinig. Het toont en wordt onderhouden, en blijft
gewapend. Het is de schelp van de cocon. De voorgevel is
ondoordringbaar. Het beschermt, het is een masker, een gasmasker.
Het interieur daarentegen onthult. Pas wanneer je daarbinnen
bent, begint het gesprek. Sommige spullen schreeuwen, anderen
fluisteren. Het zijn sporen van iemands denken. De compositie
en aanwezigheid van een resem aan materialiteit onthult de

kiosk 13 VD.indd 14

14
eigenaars gemoedstoestand, zijn interesses, zijn geheimen. De
gastheer gaat naakt, de bezoeker penetreert. Binnen is het warm,
buiten bleef het koud.
Stel dat bovengenoemde stelling waar is, dan heb ik een
probleem. Ik wordt geplaagd door een virus van brol, dat me
achtervolgt, dat ik opzoek, dat ik verteer en uitbraak.
Als het interieur van een huis een spiegel is voor mijn gemoed,
dan wordt ik overmand door chaos en wanordelijkheid. Soms
geordend, meestal in beweging. Liefst in beweging, anders moet
er worden afgestoft.
Nu voor woensdag stond mijn hoofd er niet naar. Halsoverkop
ging ik enkele uren na de KIOSKopening naar New York.
En eenmaal daar in de subway viel me er iets op. Er was geen
noodrem.
De hiervoor verantwoordelijke instanties moeten hierover zeker
vergaderd hebben. Op het moment dat deze toestellen bij de
subway-company werden besteld, moest er een keuze zijn geweest
tussen metrotoestellen met of zonder noodrem.
Ze kozen zonder. Ik weet niet of die noodremmen in België ooit
gebruikt worden, het is toch maar handig om weten dat je altijd
aan die rode dingen kunt trekken in geval van hoogurgente
uitzonderingen. Het verschil is wel dat onze toestellen bestuurd
worden door mensen en in mindere mate door computers.
Dit heeft het logische gevolg dat wanneer een metro abrupt
in noodstilstand getrokken wordt, die relatief snel door de
chauffeur terug in eerste versnelling geschakeld kan worden
wanneer het een ludieke actie betreft. Want wanneer er zich geen
noodsituaties voordoen, zie ik enkel dronkaards of deelnemers
van een spelprogramma van de commerciële zenders daartoe in
staat. Edoch kost dit tijd.
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Moest er dus een noodrem in de subways van een grootstad als
New York ter handen zijn, zou dit binnen de kortste keren het
hele computergestuurde subway-systeem in de war sturen, met
alle economische gevolgen van dien. Een stad als New York
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heeft daarvoor niet de tijd. Moest dit wel zo zijn dan zou de
slotenmaker wel vaker langs de McDonalds op Times Square
passeren. Die eettent is al sinds jaren 24 op 24 open, wat wil
zeggen dat de deuren ervan nooit toegaan. Hierdoor bleven de
sloten ervan ongebruikt en dus kan zelfs de beste slotenmaker er
geen kans op herstellingswerken maken.
Ik hoor je al denken: zo rommelig was die KIOSK nu ook weer
niet. Wel dat is waar, en dat komt doordat hetgeen te zien was in
de Kiosk een samenspel was tussen Vaast en ik. Ik ben al zodanig
gewend aan al die rommel in mijn huis, dat ik de marginale
esthetiek ervan nog wel kan aanvoelen, maar daarom niet meer
echt besef. Vaast wel. Zijn gezicht bij het zien van namaak
Egyptische beelden, porseleinen postuurtjes en ouderwetse
Perzische tapijten is onovertrefbaar. Waardoor ik al die spullen
ook op een andere manier ging bekijken. Voor mij ging daar het
geluk van die dag in schuil. Het landschap dat we in de KIOSK
orchestreerden was daarmee eentje van een derde persoon. Van
degene die vervreemd is, maar daarmee bewust wordt van zijn
eigen externe interieur. Wat een vreemde sfeer schiep. En het is
die vreemde sfeer, die je ook terug zag in de magische kijkdoos,
waar het voor mij in deze KIOSK om draaide.
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