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ALTER ECHO(e)S

 « Het samenvallen van schijnbare tegenstellingen, 
(…) een alchemie van hart en geest, van het zichtbare en 

onzichtbare, van het bewuste en onbewuste » 

(Fabrice Samyn)  

Doorspekt met vele verwijzingen naar de kunstgeschiedenis 
vormen de schilderijen, beeldhouwwerken, installaties en 
performances van Fabrice Samyn (° 1981) een “Alter echo” * met de 
werken uit het Old Masters en Magrittemuseum

Deze bezoekersgids presenteert verschillende werken van de 
kunstenaar als “echo” van een werk uit onze verzameling. Daarbij 
gaat het niet enkel om een tegenstelling, vergelijking of associatie 
tussen werken die verschillende eeuwen van elkaar verwijderd zijn, 
maar vooral om het verwekken van een gezamenlijke weerklank. 

Deze echo’s, ver of nabij, laten zich te midden van deze zalen 
horen als de stem van de nimf Echo (Ɛχꭣ), oog in oog met een 
onbereikbare schoonheid.

Zoals in deze mythe ondergaat onze blik een metamorfose 
en verandert het Museum in een ruimte voor onderzoek en 
contemplatie waar herinnering en zintuigen, verleden en heden, het 
zichtbare en voelbare vervloeien.
 

Wij wensen u een aangenaam bezoek!

*Deze uitdrukking herneemt de titel van een gedicht van Fabrice Samyn, 
gepubliceerd in 2020.



Fabrice Samyn
Eve & Adam, 2018 
privéverzameling

PARADISE LOST  

In zijn sculpturen, schilderijen of installaties 
onderzoekt Fabrice Samyn soms het idee 
van ‘metaverhalen’ die de fragmenten met 
elkaar verbinden.

Ter inleiding stellen Eva en Adam ons vragen 
over onze oorsprong. Op het schilderij is een 
duo te zien dat door de kadrering aan de 
randen van het beeld in twee is gesneden. 
Samen zouden ze een androgyn wezen 
vormen, zowel vrouwelijk als mannelijk. 
Door gaten in hun T-shirts is een tepel 
zichtbaar. Deze refereert aan de embryonale 
toestand die voorafgaat aan de seksuele 
differentiëring.

De titel Eva&Adam doet meteen ook 
denken aan het thema van de zondeval. 
Samyn roept dit op met deze gevelde ‘boom 
der kennis’ aangevreten door houtwormen 
die door de klimaatopwarming explosief 
in aantal zijn gegroeid. De kunstenaar heeft 
de wormgaten met bladgoud verguld. Het 
goud werd gerecupereerd uit elektronische 
apparaten die vandaag in voormalige 
koloniale bedrijven worden gerecycleerd. 
De uitputting van de natuurlijke bronnen van 
een op hol geslagen en ontregelde planeet 
zweeft als een stilzwijgende dreiging boven 
dit werk. ‘Zullen we ons aards paradijs moeten 
ontvluchten?’

Endogeen / Exogeen bestaat uit 
uitgebloeide bloemen van de agave. Deze 

Fabrice Samyn
De gevelde boom der kennis, 
2020
courtesy of the artist  



Fabrice Samyn
Endogeen / Exogeen, 2018
courtesy of the artist 

Constant Montald
De bron der inspiratie,  1907
inv.12105
•   te bekijken in het Forum van 
het museum

uit Centraal-Amerika afkomstige plant bloeit 
slechts één keer in zijn leven om zich te kunnen 
voortplanten, maar tekent daarmee ook zijn 
doodvonnis. De bloei is zo inspannend dat bloem 
en plant weldra uitdrogen en er slechts deze 
relieken overblijven die de kunstenaar als kruisen 
heeft opgesteld. Fabrice Samyn projecteerde 
sterrenconstellaties op deze plantenelementen 
en maakte deze zichtbaar door middel van 
stukjes van overlevingsdekens. Deze verwijzen 
naar de vluchtelingendrama’s die zich afspelen 
in de regio van herkomst van de plant (de grens 
tussen Mexico en de Verenigde Staten) en ook in 
de streken waar ze later werden geïntroduceerd, 
zoals het Middellandse Zeegebied. 

 ‘De menselijke familie op een cirkelvormig 
grondgebied zonder grenzen tussen noord en 
zuid, de sterren en de aarde, de doden en de 
levenden.’  

Meer dan een eeuw eerder dan Fabrice 
Samyn droomde de idealistische schilder 
Constant Montald al van een dergelijke wereld 
zonder grenzen. Samen met zijn pendant werd De 
bron der inspiratie ontworpen voor de vestibule 
van het museum. Het werk neemt ons mee naar 
een heilig bos waar alles louter ‘weelde, rust en 
wellust’ is. Jonge mensen laven zich aan kunst 
en creatie door zwart water te drinken, dat 
wellicht ook het water der kennis is. Ondanks de 
verblindende zinnelijkheid en het goud, wil de 
kunstenaar ons vooral doen nadenken over de 
kracht van ideeën. ( jPTh)
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 Als rode draad van dit parcours 
stelt de kunstenaar het statuut 
van het beeld ten dienste van een 
religieus dogma ter discussie en 
geeft hij een nieuwe interpretatie 
van verschillende aan de Bijbel 
ontleende thema’s.



TO SEE OR NOT…  

De Griekse auteur Euripides beschrijft hoe de 
Trojaanse koningin Hecuba de oogkassen van 
de Thracische koning Polymnestor doorboort 
als vergelding voor de moord op haar jongste 
zoon. Hecuba doodt Polymnestor niet maar 
zorgt dat het laatste wat hij ziet  de moord is 
op zijn twee zonen. De schilder maakt er een 
wervelende compositie van met drie figuren 
die uit de duisternis opdoemen: Hecuba met 
de handen vooruit, Polymnestor met de vuist 
in aanslag en een vrouw die hem vastgrijpt. 
Ook bij Fabrice Samyn maakt het visuele 
geheugen deel uit van het verhaal. Een blinde 
vrouw wordt ontvangen door de assistente 
van Samyn en gevraagd zich neer te zetten 
in een ruimte opgedeeld  door een gordijn. 
De vrouw neemt plaats aan één kant van het 
gordijn, Samyn aan de andere; hij heeft haar 
nooit eerder gezien. Het gordijn heeft een 
opening die Samyn toelaat het gezicht van 
de vrouw aan te raken, zonder haar te zien. Zo  
ontdekt hij haar gezicht met één hand terwijl 
hij tegelijkertijd haar gezicht boetseert in 
vezelige porseleinklei. De witte figuur die ons 
op een bijzondere manier aankijkt, bestaat 
vooral in zijn verbeelding, net zoals de blinde 
vrouw enkel leeft met het inwendig beeld van 
zichzelf.  ‘Niet zien maar voelen’, met respect 
en onderzoekend bij Fabrice Samyn, uit wraak 
en vernietigend bij Giuseppe Maria Crespi.
(M.K.)

Fabrice Samyn
Blind Piece 1: Invisible but 
Tangible, 2016
Courtesy of the artist

Giuseppe Maria Crespi
Hecuba maakt Polymnestor 
blind, inv.257
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VURIG  

Vuur is zowel een object van fascinatie als 
van vernieling. In De gerechtigheid van keizer 
Otto, onderwerpt de gravin zich aan een 
vuurproef. Ze houdt een gloeiendhete ijzeren 
staaf in de hand zonder enige pijn te voelen, 
het onmiskenbare bewijs van een goddelijke 
tussenkomst en dus van de onschuld van haar 
echtgenoot. Is dit een parabel over blind 
geloof? Het vuur wordt hier ook ingezet als 
antwoord: de keizerin zal leven verbrand 
worden voor haar leugen. Met zijn werken 
waarin vuur het thema is, reflecteert Fabrice 
Samyn over de noties van iconoclasme 
en idolatrie. Deze verkoolde madonna’s 
verwijzen symbolisch naar de brandende 
braamstruik: spiritueel vuur dat opwekt, maar 
niet verbrandt. Deze houten beelden die 
met de Mariacultus samenhangen, werden 
verbrand en daarna bedekt met gesmolten 
hars. Vitaal sap, bloed van de boom, omgezet 
in een warme en polijstende vloed. Evocatie 
van de vruchtbaarheidscultus? Vuur staat 
erom bekend landbouwgronden te zuiveren 
en ze opnieuw vruchtbaar te maken. Allusie 
op de zwarte madonna’s van onze contreien? 
Hun exacte oorsprong en bestaansreden 
blijven fascineren en vragen oproepen. Door 
de laag hars lijkt het hout veranderd te zijn in 
kalkachtige steen met magnetische oranje 
reflecties. Het idool is vormeloos geworden: 
allegorie van een voor onze ogen onzichtbare 
kracht? (V.M.)

Fabrice Samyn
Zonder titel, uit de reeks Black 
is Virgin , 2016, Courtesy of the 
artist

Dirk Bouts
De gerechtigheid van keizer 
Otto: De vuurproef, ca. 1471-73,
inv. 1448



PIËTA  

Te Golgotha, letterlijk schedelplaats, wordt 
Christus beweend door Maria, Johannes en 
Maria Magdalena die we herkennen aan 
het kruikje olie waarmee ze ooit diens voeten 
zalfde. De gewaden van Maria en Johannes 
vormen een rood blauwe achtergrond voor 
het getergde dode lichaam met de witte 
lendendoek. Op de achtergrond breekt 
de hemel open en kondigt zo, volgens het 
christelijke geloof, het nieuwe tijdperk van 
verlossing aan, die de zonde door Adam en 
Eva in de wereld gebracht, zal wegnemen. 
In dit kleine paneel onthult Rogier van der 
Weyden de cruciale overgang van duisternis 
naar licht. Eenzelfde concentratie vinden 
we in The Color of Time, een bescheiden 
glazen stolp waaronder Fabrice Samyn een 
magistraal natuurfenomeen zichtbaar maakt. 
In confrontatie met de Piëta lijkt ook deze 
zonsopgang ons het perspectief van een 
verlossing te bieden, of niet. 

Kunst als Apocalyps van het 
onafwendbare.  (M.K.)

Fabrice Samyn
Zonder titel, uit de reeks The 
Color of Time, 2014, 
Verzameling Tom Jonckers 

Rogier van der Weyden
Pietà, ca. 1441, inv.3515
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E(   )LIPSE  

Het aureool rond de hoofden van Maria en 
het Kind Jezus getuigt van hun bijzondere 
status. Van de zon naar de maan is maar 
een stap, of veeleer een cyclus. Maria wordt 
vaak geassocieerd met de maan, symbool 
van kuisheid dat ook verbonden is met de 
iconografie van de Apocalyptische Vrouw. 
Omhuld door de zon en gekroond met sterren, 
staat ze op een maansikkel. Van een ellips 
naar een eclips is slechts een kleine stap, of 
veeleer slechts een letter verschil. Als conisch 
traject dat refereert aan de baan van de 
planeten, ligt de ellips aan de oorsprong 
van de eclips. In het kosmische ballet 
dansen de sterren, draaien, en veroorzaken 
elkaars verdwijning en wederverschijning. 
Fabrice Samyn evoceert een maaneclips 
door middel van een antieke, geoxideerde 
Chinese spiegel waarin hij een smalle 
sikkel opnieuw polijstte zodat de spiegel 
gedeeltelijk opnieuw reflecteert. Het beeld 
wordt verduisterd, duikt weer op en verdwijnt 
opnieuw. Een ellips kan ook een verteltechniek 
zijn, waarbij bepaalde elementen worden 
weggelaten en een tijdsprong wordt 
gemaakt. ‘To See with Ellipse’ – de titel van de 
tentoonstelling – herinnert er ons aan dat een 
deel van de werkelijkheid altijd verborgen 
blijft voor onze blik. (V.M.)

Fabrice Samyn
Zonder titel, uit de reeks Naar de 
totale zonsverduistering, 2014, 
Verzameling Delphine Dupont

Rogier van der Weyden (naar) 
Maria met Kind,  voor 1494
inv.330



EROS-THANATOS  

Pijlen doorboren het zachte vlees van een 
vastgebonden man. Het paneel van Hans 
Memling verbeeldt de marteling van de 
Romeinse soldaat Sebastianus die zich in 
de derde eeuw tot het toen nog verboden 
christendom bekeerde. De weerloze man 
slaagt erin het lijden met absolute sereniteit 
te doorstaan. Zijn geest is blijkbaar krachtig 
genoeg om de lichamelijke pijn te sublimeren 
wat ons moet overtuigen van het almachtige 
van zijn geloof. Fabrice Samyns Sebastiaan 
bevindt zich in een dramatisch licht-donker 
contrast, ver weg van landschappen die 
de toeschouwer kunnen afleiden. Zijn blik 
zoekt wanhopig heil in het hogere terwijl 
zijn lichaam reeds de sporen van de dood 
onthult. De erotische welvingen van zijn torso 
zullen weldra wegteren waarna niet meer 
dan het reeds zichtbare skelet overblijft.  
Op dit oude schilderij laat Samyn het 
skelet doorschemeren door op bepaalde 
plaatsen de vernislaag te verwijderen. De 
onderliggende dood (thanatos) toont zich in 
het krachtige leven (eros). Zowel Samyn als 
Memling gebruiken de beeldende kunst om 
beide met elkaar te verenigen. (M.K.)

Fabrice Samyn
Voorbij Eros en Thanatos  
1625-2012, privéverzameling 

Hans Memling 
Het martelaarschap van de 
heilige Sebastiaan, ca. 1475, 
inv.2927
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WEERSPIEGELINGEN  

Op dit schilderij van Fabrice Samyn lijkt 
de close up van een oog gevat in een 
baarmoeder. De plooien van de oogleden 
zijn geschilderd in grijze en roze tinten. Deze 
kleuren doen denken aan huidskleur of aan 
de verblekende kleuren van een vervagende 
foto. Het oog is onscherp geschilderd zodat 
de reflectie van een venster in de pupil troebel 
is. 

Dit detail is verrassend genoeg 
niet ontleend aan de door Lucas Cranach 
geschilderde Eva op de panelen van Adam en 
Eva in de Tuin van Eden, maar het is de reflectie 
in het oog van het hert dat achter haar neerligt 
dat tot dit doek inspireerde. Met zijn scherpe 
blik stelde Samyn vast dat het venster van het 
atelier van de schilder reflecteert tot in het 
paradijs.

Verloren paradijs of ontoegankelijke 
tuin, wat was de bedoeling van de kunstenaar 
om zich in deze verwijzing naar de erfzonde en 
de zondeval, te concentreren op deze reflectie 
van het venster? Ze is als een kortsluiting of 
een verstoring in de voorstelling. 

Zeggen we niet dat de ogen de 
vensters of de spiegels zijn van de ziel? ( jPTh)

Fabrice Samyn
Het atelier van Lucas Cranach,  
2009, privéverzameling

Lucas I Cranach 
Eva, inv.2627



MEDEDOGEN  

In De Graflegging, het centrale paneel van 
de Triptiek Haneton, schilderde Bernard 
Van Orley Christus omgeven door zeven 
personages in een beperkte ruimte en een 
strakke kadrering. De vergulde achtergrond 
doet denken aan de Byzantijnse kunst, maar 
ook aan de Kruisafneming van Rogier Van 
Der Weyden. Vaak werd verwezen naar 
de pakkende details van de tranen die de 
ogen van de protagonisten vullen en over 
hun wangen lopen. Van Orley herneemt die 
details. De parelende tranen op de wangen 
van zijn vrouwelijke personages hebben hun 
tegenhangers in de verfijnde reflecties van 
sommige sluiers en juwelen. De droefheid 
van dit tafereel wordt weergegeven door 
de emoties van de personages en vooral 
door hun tranen. Fabrice Samyn focuste op 
dit detail van de tranen die hij rechtstreeks 
van het paneel lijkt te hebben genomen om 
er een geraffineerd sieraad mee te maken. 
Twee glazen druppels zijn gemonteerd op een 
oud messing brilmontuur. Hij slaagt erin om 
een zo zwaarwichtig en complex concept als 
verdriet, op een verfijnde en sobere manier te 
concretiseren. (V.M.)

Fabrice Samyn
Van pijn naar mededogen, 
2018, Courtesy of the artist

Bernard Van Orley 
Triptiek Haneton, ca. 1520, 
inv.358



REFLECTIES  

Fabrice Samyn bedekte het glas van een 
zandloper met een zilverfolie en veranderde 
zo subtiel de symbolische waarde van dit 
object dat met de tijd wordt geassocieerd. 
Het lopende zand meet de momenten die 
voorbijgaan… Het vermengt zich nu met 
de bewegingen van de bezoekers of de 
veranderingen van het licht op de tijdeloze 
architectuur van het museum. Het object met 
zijn twee symmetrische, spiegelbeeldige en 
spiegelende delen moet niet meer worden 
omgedraaid om de cycli van de tijd aan te 
geven.

In de tijd van de barok gingen oog 
en spiegel al samen. In een beeld van 
Ludovicus Willemssens houdt het personage 
een spiegel in de hand; naast boeken en 
een kompas staan deze symbolen voor het 
gezichtsorgaan en voor het speculatieve, 
omzichtigheid, scherpzinnigheid, kennis of 
rede. Ze geven een concrete vorm aan het 
abstracte begrip ‘voorzichtigheid’. Met Wij 
zijn de hele tijd… van Fabrice Samyn kan de in 
de folie gereflecteerde toeschouwer zelf een 
allegorie worden: de belichaming van de tijd. 
( jPTh)

Fabrice Samyn
Wij zijn de hele tijd, 2009, 
privéverzameling

Ludovicus Willemssens
De Voorzichtigheid, 1700,  
inv.12141



DEUGD, VICE & VERSA  

Op traditionele voorstellingen van de heilige 
Hiëronymus is hij vaak te zien als boeteling 
in de woestijn. Hij heeft zijn kardinaalshoed 
en -mantel naast zich neergelegd en wordt 
vergezeld van de leeuw die hij ooit heeft 
geholpen. Zien we in het hyperrealistisch 
schilderij van Samyn de vrouwelijke versie van 
de heilige – ‘Hiëronyma’ – met de ellips van 
haar hoed als aureool? 

Weelde en losbandigheid? Het 
scharlakenrode habijt contrasteert met de 
naaktheid waarvan we een glimp opvangen. 

Met deze verschuivingen van betekenis 
en transformaties van een traditioneel beeld, 
stelt Samyn vragen over de blik en morele 
verwarring. ‘Zou wellust verheven kunnen 
worden tot (kardinale) deugd?’ Hij refereert 
heel duidelijk aan de positieve deugden 
(maagdelijkheid en onthouding) die de heilige 
Hiëronymus predikte. 

Mogelijk suggereert het tweede deel 
van de titel dat eens de passies getemd 
zijn, de mens beschermd is tegen externe 
verleidingen. Op het schilderij van Provoost uit 
de 16de eeuw zien we onder een afbeelding 
van Maria met Kind het tafereel van het 
‘uittrekken van de doorn’ uit de poot van de 
leeuw. Kunnen we stellen dat, net zoals het 
wilde dier een beschermer is geworden, de 
passie een deugd wordt eens ze ontdaan is 
van haar hypnotische kracht?  ( jPTh)

Fabrice Samyn
De kardinale leeuwin of De 
uitgetrokken doorn, 2014
privéverzameling 

Jan Provoost 
De boetvaardige heilige 
Hiëronymus,  inv.10817
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STIGMATA  

Op deze gigantische compositie van Peter 
Paul Rubens zien we hoe Maria, Johannes en 
twee vrouwen treuren om de dode Christus, 
terwijl Maria Magdalena de spijkers grijpt 
waarmee hij aan het kruis was genageld. 
Een rode engel draagt de lans die Christus’ zij 
doorboorde en nodigt ons tevens uit getuige 
te zijn van de geestelijke ontmoeting tussen 
Jezus en Giovanni di Pietro di Bernardone 
beter bekend als Sint-Franciscus, een rijke 
Italiaan uit de twaalfde eeuw die besloot het 
sobere en barmhartige leven van Gods zoon 
na te volgen. Deze navolging bleek niet alleen 
geestelijk maar voltrok zich in het verschijnen 
van de stigmata, littekens in zij, handen, 
voeten. Fabrice Samyn maakte een aquarel 
van het skelet van een rechtervoet waarop 
een paarse vlek verschijnt. In confrontatie 
met Rubens’ Piëta lijkt deze vlek te verwijzen 
naar het bovennatuurlijke litteken dat getuigt 
van Sint-Franciscus’ drang zich te identificeren 
met Christus. Door deze vlek als een stigma 
te zien, gaan ook wij over tot een vorm van 
identificatie op basis van verwantschap. 
(M.K.)

Fabrice Samyn
Untitled, uit de reeks Stigmata 
2011, Courtesy of the artist 

Peter Paul Rubens en atelier
Nood Gods met heilige 
Franciscus, inv.164
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Vandaag is bij me opgekomen als een evidentie; ik ben de tijd.
Vandaag is tot mij gekomen zonder te bewegen.
Vandaag benoemt me, het is mijn stem.
Wat een opluchting de tijd te zijn en niet langer er geen meer te hebben of 
te verliezen; hoe geen tijd te hebben als ik hem ben?
Ik ben de tijd zoals het water zijn loop in de rivier volgt, ik volg de tijd op de 
voet, ik volg hem als mijn schaduw. 
Ik volg mijn schaduw, het spoor is mijn opzet, want ik ben alles, zowel 
gisteren als morgen en tegelijk geen van beide.
Ik ben slechts dit tromgeroffel dat met veel vertoon zichzelf aankondigt.
O, mijn hart springt op van zichzelf te voelen kloppen!
En ik adem zoals het water in deze bedding stroomt. Ja, dit water, het is 
omdat het stroomt dat het rivier is, en toch zal het ooit zee worden, die 
volheid vervoegen: de rivier is haar eigen stroomversnelling.
Ik ben alle tijd die we allemaal op dit moment zijn, dat is prachtig

Fabrice Samyn © 2006

FABRICE 
SAMYN
TO 
SEE 
WITH 
ELLIPSE 



ICONO - VLAMMEN  

Het detail van de kaarsvlammen op 
schilderijen van Georges de la Tour 
inspireerde Fabrice Samyn tot een reeks 
ambitieuze schilderijen. 

Dit tegelijk tere en krachtige motief 
wordt telkens tot het formaat van een mens 
vergroot. De enkele vierkante centimeter 
stralend licht in de composities van De la Tour 
worden tot monumentale schaal vergroot.

Op De boetvaardige Magdalena, 
bewaard in het Metropolitan Museum wordt 
de vlam van een kaars weerkaatst in een 
spiegel. Samyn herneemt dit detail en stelt 
daarmee vragen over noties als origineel, 
kopie en reflectie. 

Hoe het goddelijke in een beeld 
oproepen of voorstellen? Het beeld is 
ontdaan van elke menselijke aanwezigheid 
maar wel tot onze schaal vergroot en wordt 
op die manier abstract. Het clair-obscur is 
tot zijn essentie teruggebracht, tegelijk een 
iconoclastisch gebaar en een ode aan het 
licht.

In De Emmaüsgangers van de 
caravaggist Abraham Bloemaert bewegen 
de vlammen eveneens door de fysieke actie 
van een gebaar of adem. Ook hier bakenen 
ze een mysterieuze en sacrale ruimte af,  
waarin Christus verschijnt als  ‘een licht dat 
schijnt in de duisternis’. ( jPTh)

Fabrice Samyn
De boetvaardige Magdalena, 
Metropolitan Museum of 
Art, New York City, 2012, 
privéverzameling België

Abraham Bloemaert 
De Emmaüsgangers, 1622, 
inv.3705  
• te bekijken in het Old 
Masters, zaal 07 Hollandse 
School
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ELLIPTISCH  

Op elk schilderij van de Ellips-reeks zien 
we een beeld waarin de baan van een 
kosmisch lichaam te herkennen is: de ellips 
is het parcours van een satelliet rondom een 
planeet of de beweging van een planeet 
rondom een ster. In zijn confrontatie met de 
oude kunst toont Samyn hier een cirkel in 
perspectief, gevormd door een vloeistof in 
een glas. Hij inspireerde zich op ‘stukken met 
picturale virtuositeit’ waarin Pieter Claesz, 
Willem Claesz. Heda of Jan Davidsz. de Heem  
in de 17de eeuw uitmuntten. In hun stillevens 
staat de tijd stil en krijgt een meditatieve 
waarde. De transparanties van vloeistoffen 
en glazen dialogeren met de lichtreflecties. 
Deze motieven, toonbeelden van raffinement 
en rijkdom, zijn tegelijk ook kwetsbaar en 
futiel in het licht van de eeuwigheid. Als 
vanitasschilderijen herinneren ze de mens aan 
zijn sterfelijkheid. 

Net als zijn voorgangers onderzoekt 
Samyn op een duizelingwekkende manier het 
ineengrijpen van micro- en macrokosmos in 
een rustige en metafysische wereld. (jPTh)

Fabrice Samyn
Ellipse #1, 2011, privéverzameling

Jan Davidsz. de Heem
De tinnen pot, ca.1643, inv. 2852



POSES  

Fabrice Samyn boog zich over het detail van 
de hand in Narcissus, het beroemde schilderij 
van Caravaggio. Hij maakte een getrouwe 
kopie maar zette de hand verticaal. De 
horizontale as tussen het water en de hand 
veranderde daardoor in een rechte verticale 
lijn die een spiegeloppervlak suggereert. Op 
die manier lijkt de hand, die oorspronkelijk op 
de grond rustte, samen met haar spiegelbeeld 
in gebed te zijn gevouwen. De oorzaak en 
het statuut van de reflectie zijn veranderd. 
Ze is niet langer object van hoogmoed maar 
bron van contemplatie van het mysterie. In 
de sculptuur van Gabriel Grupello zijn de 
handen van Narcissus bijzonder expressief. De 
linkerhand op de borst getuigt van de grote 
bewondering van de jongeman voor zichzelf. 
Zijn verkrampte naar achter bewegende 
rechterhand vertaalt de vrijwel gelijktijdige 
angst die de man overvalt wanneer hij beseft 
dat hij niet meer zonder zijn spiegelbeeld kan. 
(V.M.)

Fabrice Samyn
Narcissus?, 2014
privéverzameling   

Gabriel Grupello 
Narcissus, inv.3468 
• te bekijken in Old Masters: 
zaal Bernheim en Boël, gang



ADEM  

Jacob Vrel schildert een interieurstuk dat 
wil zijn wat het sowieso is: onbeweeglijk, 
een standbeeld van de tijd. Wellicht is het 
daarom bijna-monochroom: licht en schaduw 
met slechts enkele tussentonen. We zijn in 
een kamer waar het huiselijke regeert. Het 
enige leven is het licht dat een jongen doet 
opkijken. Dit werk valt samen met zijn eigen 
stilte. Ook Fabrice Samyn herinnert ons telkens 
aan de belangrijkste eigenschap van de 
schilderkunst: de stilstand, het stopzetten 
van de tijd en de vergankelijkheid. Zoals 
het interieur van Vrel is ook dit exterieur een 
begrensde ruimte, het personage wordt 
streng omkaderd, zelfs door zijn eigen 
adem die het transparante glas tot een 
ondoorzichtig obstakel maakt. Dankzij de 
schilderkunst wordt dit vluchtig beademde 
glas een onuitwisbaar zichtbaar gegeven. 
Dat kan een geruststellende gedachte 
zijn, vergelijkbaar met de manier waarop 
een museum vergankelijke kunstwerken 
permanent weet te bewaren. (M.K.) 

Fabrice Samyn
Untitled,  uit de reeks The Seen 
Breath, 2019, privéverzameling   

Jacobus Vrel 
Hollands interieur, inv.2826 
• te bekijken in Old Masters, 
zaal 04 Hollandse School 



VERGEET ME NIET  

De afbeelding van een vaas met bloemen is 
een treffende manier om het vergankelijke 
te vereeuwigen. Stillevenschilder Joseph de 
Bray leerde als jonge knaap het ambacht van 
zijn vader Salomon. Wellicht in 1664 stierf hij in 
Haarlem aan de pest, circa dertig jaar oud. 
In deze sobere compositie plaatste hij de 
bloemen onderaan, op een marmeren blok, 
klaar om in de donkere diepte te verdwijnen. 
Zelfs de witte lelie weet de gedachte 
aan de dood niet te verdrijven. Fabrice 
Samyn schilderde reeds op jonge leeftijd 
bloemstillevens die bewaard bleven. In 2014, 
als jonge dertiger, maakt Samyn een repliek 
van een kindertekening op basis van de reële 
reconstructie van het oorspronkelijke boeket, 
inclusief het blauwe vaasje. De opstelling 
vormt zowel een vooruit- als terugblik. We 
staan oog in oog met  een herinnering én 
een toekomstbeeld gekristalliseerd in nooit 
verwelkende vergeet-mij-nietjes die zijn 
vereeuwigd door de hand van de kunstenaar 
of die nu Samyn of De Bray heet. (M.K.)

Fabrice Samyn
Forget Me Not, uit de reeks 
When Are You More You?,
 1987-2014, privéverzameling  

Joseph de Bray
Bloemen rondom een 
porseleinen fles op een 
marmeren blok, inv.6315



DREMPELS 

Voor Magritte is het beeld een drempel: 
tussen het reële en het surreële, tussen object 
en voorstelling, tussen het waarneembare 
en niet-waarneembare. Zijn gesluierde 
personages verbindt men vaak met de 
zelfmoord van zijn moeder die verdronk en 
werd teruggevonden met een doek over haar 
hoofd. Magritte heeft zich daar nooit over 
uitgesproken.  Niet onthullen om beter te laten 
zien. Mourning Through The Day van Samyn 
vertrekt van datzelfde idee. Drie doeken zijn 
bedekt met een sluier, een aansporing om te 
raden wat ze verbergen. Het zou gaan om 
een spiegel waarbij het lichtspel op het doek  
drie momenten van de dag weergeeft en de 
voorbijglijdende tijd benadrukt. 
                Bij een overlijden in de Joodse 
gemeenschap bedekt men alle spiegels 
in huis. Zo vertraagt de droefheid van de 
rouwenden het opstijgen van de ziel met 
veertig dagen. Men beschermt zich tegen zijn 
reflectie, staat stil bij de eigen sterfelijkheid en  
concentreert zich op het verlies van de ander.  
                Bovendien kan een geschilderde 
spiegel enkel de afbeelding van een reflectie 
weergeven omdat hij zelf al een beeld is. Een 
gelaagdheid die ook typisch is voor Magritte 
en een uitnodiging om ons bezoek in het 
Magritte Museum verder te zetten! (V.M.)

Fabrice Samyn
Mourning Through the Day 
(of The Covered Mirror), 2015, 
privéverzameling, Brussel

Fabrice Samyn
Drempel, 2018, privéverzameling

René Magritte
Het sleutelverhaal, (1928), 
verzameling Belfius Bank & 
Verzekeringen 
 •   te bekijken in het 
Magrittemuseum +3 



De hedendaagse kunstenaars die dit seizoen 
tentoongesteld worden, stellen op een 
ongebruikelijke manier de missies en waarden 
van de Koninklijke Musea in vraag. Ontdek hun 
vragen, debatteer en deel uw mening met ons 
door #museuminquestions te volgen op onze 
sociale mediakanalen.

#museuminquestions

exhibitions 
15.10  2021  >  13.02  2022

Fabrice Samyn 
  Aimé Mpane 
    Rachel Labastie

 
fine-arts-museum.be  @FineArtsBelgium 
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Het oeuvre en denken van René Magritte 
blijven nog altijd doorwerken in de 
hedendaagse kunst zoals blijkt uit het werk 
van Gavin Turk, Joseph Kosuth of Nicolas Party 
dat hier te zien is. De Koninklijke Musea voor 
Schone Kunsten van België zijn verheugd dat 
ook Fabrice Samyn een dialoog aangaat 
met deze grote surrealistische meester. Beide 
kunstenaars delen verschillende kenmerken 
zoals het verbinden van tegenstellingen,  het 
zichtbaar maken van stilte en leegte of het 
onderzoek naar de plastische dimensie van 
woorden. 



ONTLUIKINGEN 

Op de top van het Museum delen Fabrice 
Samyn en René Magritte de lucht en de wolken, 
die talrijk aanwezig zijn in hun respectieve 
oeuvre.

Bij Fabrice Samyn zijn de wolken 
allesbehalve ‘virtueel’. De opeengestapelde 
dampen verstarren, krijgen substantie, textuur, 
gewicht. Volgens de kunstenaar moeten we 
‘een onbereikbare sacraliteit herbeschouwen’. 
De wolken vallen letterlijk op de grond, 
bereiken en raken ons: ‘Een stukje hemel dat 
valt…’ 

Maar in haar val breekt de marmeren 
wolk met veel gedruis. Is dat wellicht om uit de 
tastbare steen nieuwe onzichtbare vormen te 
bevrijden? 

René Magritte daarentegen stelt wolken 
altijd voor als concepten. Hij schildert ze zonder 
diepte of textuur, zoals op het behangpapier 
dat de wanden van onze dromen bekleedt. 
Maar als zijn bevriende surrealistische dichters 
een zwaarwichtige titel als De vloek voor zijn 
wolken bedenken, worden ze geladen, worden 
ze verontrustend en krijgen in onze geest een 
totaal andere vorm en betekenis. 

Schilderen ‘wat achter de wolken zit’ of 
‘het onbereikbare’ beeldhouwen, het lichte 
en het ernstige mengen, tegengestelden met 
elkaar verbinden… allemaal raakpunten tussen 
twee werelden die op elkaar lijken en van 
elkaar verschillen zoals wolken. (G.B.)

Fabrice Samyn
De ontluiking van de wolk, 2021, 
Courtesy of the artist

René Magritte 
De vloek, (1960), 
privéverzameling België 
• te bekijken in het 
Magrittemuseum +1



CORRESPONDENTIES 

Woorden vormen tekens die betekenen, 
nieuwe beelden oproepen, ons al dan niet 
raken. Ze hebben ‘dezelfde substantie als 
beelden’, zegt Magritte en voegt daaraan 
toe: ‘een woord kan een beeld vervangen’ 
en ‘een beeld kan een woord vervangen’. 
‘Corps de femme’, ‘canon’ kunnen een oneindig 
aantal vormen en betekenissen aannemen, al 
naargelang Het woordgebruik, om het met de 
titel van Magrittes werk te zeggen.

Als een woord wordt vertaald, verandert 
het meestal van vorm. Maar wat met de 
betekenis?

Dat onderzocht Samyn met 
Correspondence IV. Hij liet een liefdesbrief 
vertalen in de talen van landen gelegen op 
50° noorderbreedte. De oorspronkelijke brief 
was in het Frans. Hij werd achtereenvolgens 
in verschillende talen vertaald en tot slot 
terug in het Frans. Tijdens deze linguïstische 
reis onderging de brief talrijke transformaties 
waarbij de laatste Correspondence niet meer 
correspondeerde met de eerste. 

Net als de woordschilderijen van 
Magritte neemt de liefde, hoe universeel ook, 
de vorm aan die men ze wil geven. Gebruiken,  
cultuur,  individuen, tijd en ruimte geven ze een 
andere vorm. Heeft de vertaling van de tekst 
nog dezelfde betekenis? Komt hij overeen met 
de oorspronkelijke intentie van de kunstenaar?  
(G.B.)

Fabrice Samyn
Correspondence Piece IV : 
Letter to Space – 
Activation I : Liefdesbrief aan 
onbekend persoon, 2014, 
privéverzameling 

René Magritte 
Het woordgebruik, (1927-1929), 
inv. 11530 
• verderop het parcours te zien 



VLAMMEN 

Sinds de renaissance worden schilderijen 
vaak gezien als een venster waardoorheen 
we de zichtbare wereld beschouwen. Maar 
met dit werk uit de Drempel-reeks, blokkeert 
Samyn onze weg. Een deur, open of gesloten, 
wekt in onze geest echter altijd het idee van 
een doorgang naar een andere dimensie. 
Het hout van deze deur werd verguld en dan 
verbrand. Goud roept licht op, het tijdeloze 
licht dat we associëren met iconen. Vuur 
gaat samen met de ‘vlam’, die van het hout, 
en ook die van warmte en het leven. Het 
zowel onthullende als destructieve vuur is 
iconoclastisch en voert alles mee naar de 
verdwijning of afwijzing van beelden…

Eens de drempel van de titel 
overschreden, werpt De demon van de 
perversiteit van Magritte een muur op die 
ons belet om een nachtelijke ruimte – typisch 
voor zijn donkere of ‘caverneuze’ periode 
– te betreden. De tegelijk inerte en levende 
materie doet denken aan gesmolten 
metaal, cement of een opensplijtende 
huid... De openingen tonen het hart van 
deze constructie: de vlammen van het hout 
waarvan de nerven bijzonder natuurgetrouw 
in trompe-l’oeil zijn weergegeven.

Tussen transparantie en opaciteit 
associëren beide kunstenaars raadsel met 
onthulling, creatie met destructie, mysterie met 
poëzie. ( jPTh)

René Magritte 
De demon van de perversiteit, 
(1928), inv.7418 

Fabrice Samyn
Zonder titel, uit de reeks 
Drempel, 2016, Courtesy of the 
artist



TIJD 

Terwijl bij een befaamde Spaanse surrealist 
de horloges smelten of zacht worden, is 
het horloge bij Magritte statisch en tart het 
complexe concept van tijd. Net als bij de 
taal wil hij dat we vraagtekens zetten bij de 
conventies die samengaan met het begrip 
tijd. Wat zijn de contouren, welke beelden 
worden ermee geassocieerd? Zijn een uur, 
een minuut, een seconde even bedrieglijk als 
een woord? Dit concept wordt deels gestuurd 
door het cyclische karakter van de natuur en 
is dus niet louter een constructie. Maar in een 
maatschappij waar wij constant proberen 
tijd in te halen, tijd te rentabiliseren, is zijn 
belang bijzonder groot geworden. Fabrice 
Samyn probeert op een poëtische manier 
de bezoekers tijd op een totaal andere 
manier te laten beleven. Door middel van 
een polshorloge en een halssnoer schort hij 
de tijdmeting op. De immateriële stroming 
van de tijd wordt geconfronteerd met zijn 
relativiteit. De korrels van de zandloper 
stromen niet. De gefossiliseerde schelp van 
een ammoniet vervangt de wijzerplaat van 
een horloge. Hoewel een horloge normaal 
de tijd aangeeft, verwijst de spiraalvorm hier 
naar de oneindigheid. Deze juwelen worden 
gedragen door de erfgoedbewakers, de 
hoeders van de tijd. (V.M.)

Fabrice Samyn
Trappen van de tijd | Stille 
stroming, 2018. 
• De juwelen worden gedragen 
door de erfgoedbewakers 
van het Magritte Museum

René Magritte 
Reflecties van de tijd, 1928, 
privéverzameling , Courtesy 
Fondation Magritte 



CADAVRE EXQUIS 

‘Lach, want het is ernstig’!
Chamfort (de zanger, niet de 18de-eeuwse moralist) 

De titel Aan ons beiden daagt wellicht de 
toeschouwer uit om de heterocliete elementen 
te ontcijferen. De titel verraadt vooral ook dat 
het gaat om een gezamenlijke creatie van 
Marianne Berenhaut en Fabrice Samyn. Tijdens 
de recente periode van afzondering hebben 
de twee kunstenaars gedialogeerd door 
middel van objecten die ze samenbrachten. 

Op een vogelkooistandaard – zonder 
kooi – ligt een nest dat een slot beschermt 
dat… etcetera.

Marianne Berenhout is ouder dan Fabrice 
Samyn en brengt sinds de jaren 1960 allerlei 
fragmenten van het dagelijkse leven samen om 
het hoofd te bieden aan de grote trauma’s van 
de 20ste eeuw en de kleine schatten van ons 
bestaan te verheerlijken. Samen exploreren de 
kunstenaars ‘de betekenis die ontstaat door 
het anders-zijn’.  

Dit experimentele en ludieke werk is 
verwant aan het ‘cadavre exquis’ (protocollen), 
een spel met woorden of tekeningen bedacht 
door de surrealisten. Ook Magritte en zijn 
vrienden speelden dit spel (hier met vier) 
waarin het toeval een grote rol speelt. 
Een deelnemer begint een tekening, de 
volgende gaat verder, maar zonder die van 
zijn voorganger te zien en zo verder tot de 
uiteindelijke onthulling. (jPTh)

 

Marianne Berenhaut & 
Fabrice samyn
Aan ons beiden, 2021, 
Courtesy Dvir Galleryt

René Magritte - Louis 
Scutenaire - Irène Hamoir - Paul 
Nougé 
Cadavre exquis, 1934, inv.12124 



MAANLICHTEN 

Fabrice Samyn is gefascineerd door eclipsen 
en onderzoekt de notie van cyclus. Zeven 
antieke Chinese spiegels waarvan het 
oppervlak is geoxideerd, zijn deels opnieuw 
gepolijst door de kunstenaar, zodat het beeld 
ontstaat van een groeiende en afnemende 
verduistering. De gepolijste zones hervinden 
hun reflecterend vermogen. De bezoekers 
kunnen zich erin spiegelen. Samyn nodigt 
hen uit om de tijdsduur van het menselijk 
leven af te wegen tegen die van kosmische 
fenomenen. 

Het onbeschreven blad, het laatste 
door René Magritte voltooide werk, illustreert 
perfect de voorliefde van de kunstenaar 
om twijfel te zaaien. Hij schilderde vaak een 
maansikkel maar toont hier uitzonderlijk een 
volle maan. Deze beslissing kwam pas nadat 
bleek dat de oorspronkelijke maansikkel 
niet genoeg visuele impact had: de maan 
moet ‘bovenop’ de bladeren verschijnen 
en niet ‘erdoorheen’ schijnen. Dit doek was 
het eindpunt van Magrittes carrière, hoewel 
de titel een nieuw begin aankondigt, de 
potentiële ontluiking van een toekomstig idee. 
Alles gebeurt in cycli. 

Van de maansikkel naar de volle maan, 
van het ei naar de kip… wat was er eerst? 
Reflectie, ijdelheid… alles is ook een kwestie 
van schijn. Zoals het schijnsel van de maan 
bovenop de bladeren. (V.M.)
 

René Magritte 
Het domein van Arnheim, (1962)
inv.10707 
• te bekijken op +1

René Magritte 
Het onbeschreven blad, 1967, 
inv.10711 
• te bekijken op +1

Fabrice Samyn
In the glimpse of an I, 2016, 
privéverzameling 



VERLICHTING 
‘Het mysterie verlicht de kennis.’ 

Het is met deze woorden dat René Magritte 
zijn tekst De onwetende fee eindigt. Op het 
gelijknamige werk zien we Anne-Marie 
Gillion-Crowet, de ‘fee’, naast een vlam met 
een duister halo. 

Feeën kunnen dingen in hun tegendeel 
te veranderen. Ze zijn helderziend en weten, 
net als de surrealisten, dat het mysterie deel 
uitmaakt van de kennis van de wereld.  

Werpt Magrittes uitspraak een licht op 
de reeks Wijlen het leven van Fabrice Samyn? 
Een vlam in kristal lijkt als sneeuw voor de zon 
te smelten. Ze belichaamt het mysterie van het 
leven en de dood, zoals blijkt uit de titel (Feu la 
vie - in het Frans betekent ‘feu’ zowel vuur als 
wijlen). 

Als metafoor van zowel diepe verering 
als vernietiging verheft de vitale vlam zich 
zoals bij de aanbidding van een icoon of 
ze verdwijnt langzaam als een afgod die 
verbrandt. Ze wordt vloeibaar zoals de 
kaarsen in gebedsplaatsen. Maar het vuur 
stolt tot kristal en zet de loop van de tijd stil, 
vereeuwigt hem in het moment.

Terwijl Magritte in zijn Onwetende 
fee tegenstellingen samenbrengt, doet 
Samyn ze als ‘volleerde magiër’ met elkaar 
versmelten. Van de helderziende fee naar het 
doorzichtige kristal doet de alchemie haar 
werk en bevestigt dat magie, mysterie en 
kennis één en hetzelfde zijn. (G.B.)

Fabrice Samyn
Zonder titel #4, uit de reeks 
Feu la vie, 2010, 
Courtesy of the artist

René Magritte 
De onwetende fee, 1956 
Verzameling Gillion Crowet



GEMOULEERD 

Met een afdruk van zijn tepel toont Samyn 
ons een verbazend zelfportret. Het is ook 
een beetje een portret van ons allemaal. 
Los gezien van het lichaam is een tepel 
een gemeenschappelijk kenmerk van 
alle geslachten. Hij hoort bij alle gender-
identiteiten die vandaag worden erkend en 
die breken met de binaire en beperkende 
visie op ons leven. De tepelafdruk is 
verwerkt in een oude medaille van de Eerste 
Wereldoorlog. De medaille toont openlijk 
een kleine erogene zone van ons lichaam die 
normaal bedekt is door kleren en waarvan het 
ontbloten vaak taboe is.

Samyn behield ook het veelkleurige 
bevestigingslint van de medaille. De kleuren 
stonden vroeger voor de achttien landen 
van overwinnaars en geallieerden die de 
medaille uitreikten en overstegen dus grenzen. 
Vandaag doen ze ons denken aan de 
regenboogvlag die sinds het einde van de 
jaren 1970 symbool staat voor de LGBTQIA+ 
beweging.

En Magritte? Probeerde hij in zijn 
voorstellingen eveneens seksuele conventies 
te doorbreken om nieuwe genres te creëren? 
Kan men aan zijn biologisch lichaam 
ontsnappen? (jPTh)

Fabrice Samyn
Ooit androgyn, 2014, 
Courtesy of the artist

René Magritte 
Tekening voor Moralité du 
sommeil van Paul Eluard, 
gepubliceerd door L'Aiguille 
Aimantée, Brussel, april 1941 
inv.11729
• te bekijken op +2



GEZICHTSPUNT 

Hoe een wolk beschrijven voor iemand die 
nooit een wolk zag? In Naakt zicht gaat 
Samyn de uitdaging aan met poëtische 
beschrijvingen voor blindgeboren personen, 
die op basis daarvan de wolk beeldhouwen. 
Ieder van hen deelt zo een eigen visie. Het 
zichtbare wordt leesbaar en omgekeerd. 
De idee van dialoog is ook aanwezig in 
Magrittes De kunst van de conversatie: twee 
personages kijken naar een stapel stenen 
waarin ieder volgens zijn gezichtspunt lichte 
woorden leest (RÊVE, TRÊVE ) of zware (CRÈVE, 
RÉVEIL). 

Net als Magritte bewerkt Samyn 
steen. Door het gedicht in braille te graveren, 
maakt hij het voor ons onleesbaar. De rol 
van ‘zienden’ die niet-zienden leiden, wordt 
omgekeerd. Het werk wordt pas geactiveerd 
door de tactiele interventie van een blinde 
persoon die de inhoud van het gedicht met 
ons deelt. 

‘Ik wil het onzichtbare zichtbaar 
maken’ zei Magritte. Om deze wolken te zien, 
moeten we onze ellipsvormige ogen sluiten 
en luisteren naar wat Samyn ons zegt in de 
titel van deze expositie: ‘To see with ellipse’ ... 
‘To see with the lips’. Wat geschreven is, blijft; 
wolken lossen op. (G.B.)

*Het werk bestaat als sculpturale entiteit 
maar ook als performance. Tijdens de 
tentoonstelling komt op gezette tijden een 
blindgeboren persoon het werk ‘activeren’.

Fabrice Samyn
Naakt zicht (Cumulus 1), 2021, 
Courtesy of the artist

René Magritte 
De kunst van de conversatie, 
1950, privéverzameling 
Zwitserland 



WOLKEN 

Schilderijen maken het mogelijk de 
werkelijkheid anders te ordenen. Zowel 
Our Veil als Zwarte magie tonen een vrouw 
die op een verrassende manier is omgeven 
door lucht en wolken. Bij Magritte sluit een 
vrouw de ogen en droomt weg. Denken 
wordt ‘verruimend’. Samyns vrouw beleeft de 
wolkenhemel niet als inspiratie maar als fysiek 
omhulsel. Waar is ze? Waar kijkt ze naar? 
Beide vrouwen maken deel uit van een beeld 
waarin dubbelzinnigheid zegeviert: open 
en gesloten, ver en nabij, genot en gevaar, 
aanwezig en afwezig. Ingegeven door de 
omgeving wordt het denken bij de ene licht, 
bij de andere zwaar. Het ‘hoofd in de wolken’ 
leidt zowel tot een glimlach als tot ernst. Bij 
beiden echter laat het lichaam zich lezen als 
meer dan zichzelf. En misschien is het precies 
dat wat ons in beide werken fascineert: de 
manier waarop iemand zichzelf overstijgt, tot 
iets anders denkt of laat denken. Kunstenaars 
als Samyn en Magritte weten hoe het 
grenzeloze te vatten in de beperktheid van 
een plastisch kunstwerk. (M.K.)

Fabrice Samyn
Our Veil, 2018, 
privéverzameling

René Magritte 
Zwarte magie, 1945, inv.10706
 • te bekijken op + 2



TIME AFTER TIME…  

Tijd als lichtovergang, bij Fabrice Samyn 
in twaalf stappen, van zonsopgang tot 
zonsondergang, in slechts twee bij René 
Magritte als meedogenloze confrontatie van 
dag en nacht. Het wonderlijke samenspel 
van zonlicht en atmosfeer dat zich elke 24 
uur herhaalt blijft voor kunstenaars een 
magische bron van inspiratie. De cyclus van 
licht en donker is door de mens echter van een 
concurrent voorzien, het kunstlicht. Slechts één 
enkele lantaarn kan een duister landschap 
redden uit de totale verdwijning. Maar 
kunstlicht komt niet op en gaat niet onder. 
Het is aan of uit. De atmosferische stolpen 
van Samyn gaan op zoek naar de oneindige 
nuancering. Maar ook zij begrenzen een 
kosmisch fenomeen door het te reduceren tot 
twaalf eenheden of een half etmaal. Magritte 
verenigt twee helften van een beeldvlak tot 
een volledig etmaal, als de opengeklapte 
keerzijden van een medaille. De cyclische 
verandering van tijd, licht en kleur confronteert 
de mens met dimensies groter dan zijn eigen 
kortstondige bestaan. Kunstenaars als 
Magritte en Samyn weten hoe het grandioze 
te vatten in de beperktheid van een plastisch 
kunstwerk. (M.K.)

Fabrice Samyn
Zonder titel, uit de reeks The 
Color of Time, 2016 
Courtesy of the artist

René Magritte 
Het rijk der lichten, 1954 
inv.6715



EQUINOX — ELLIPS: ANDERS ZIEN 

Op initiatief van Fabrice Samyn voerde Museum op Maat gesprekken met 
blindgeboren personen over de perceptie van tijd. 

‘Er is het gevoel van licht of donker op de huid.’

‘Wat zie je uiteindelijk? (…) het neemt tijd om aansluiting te vinden bij 
dat wat men niet ziet, bij alles waarvan men niet weet dat 

men het niet ziet.’ 

‘Zienden leven meer in de ruimte… Ik bevind me meer in de tijd… 
of misschien veeleer in het heden…’

‘Als je contact maakt met de hemel, is er iets dat opengaat in je hoofd, 
er is iets dat opengaat in het lichaam.’

‘Als je iets nadert dat stevig is, bijvoorbeeld een muur, 
dan voel je dat met je botten…’

Met dank aan  Sylvie, Jeanne-Françoise, Lucie, Marieke, Brenda, Simon, Vincent, 
La Lumière asbl (Liège) en Sint Rafael (Gent). 

‘Een museum bezoeken zonder te zien, er een schilderij appreciëren 
dat je niet mag aanraken, contact maken met de geest van het werk… Die 

bijzondere ervaring van niet-ziende bezoekers verrast mensen die zien.
Want ‘zien’ is misschien niet de enige toegang tot de museale 

wereld...’
 

Marie-Suzanne Gilleman, verantwoordelijke van Museum op Maat in de KMSKB 
en van het programma Equinoxe

Tijdens de hele duur van de tentoonstelling worden rondleidingen georganiseerd voor zienden en voor 
niet-zienden en ook performances en activeringen van werken. 
Bijkomende citaten zijn te vinden in het Magritte Museum.



Tijdens de tentoonstelling hebben verschillende activiteiten plaats. 
Ontdek het hele programma op https://www.fine-arts-museum.be/nl/agenda/2021/10
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