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EXPO De paradox van de gek in het Erasmushuis

Vanitas om vrolijk
van te worden
ANDERLECHT - In het Erasmushuis is het vanitaswerk van de hedendaagse Franse kunstenaar
Philippe Favier te gast. Het oude zangboek dat hij verluchtte met bonte skeletten en fabeldieren
is op zijn plaats in deze omgeving van Vlaamse en Nederlandse schilderkunst.
© FRANCOIS FERNANDEZ

“Philippe Favier (1957) is een plaaggeest die
ons waarheden als onze sterfelijkheid en ijdelheid (vanitas) voorhoudt zoals destijds
de hofnar de vorst,” zegt Daniel Abadie die
in hetzelfde Erasmushuis ook al de curator
was van de Alechinsky-expo: “Velen denken
dat hedendaagse kunst alleen over het heden
gaat, maar in deze kunst is het verleden geabsorbeerd. Dit huis is zo’n brug tussen het
verleden en het heden.”

Papiervisje
Een antifonarium van de Sint-Guidokerk, dat
is een handschrift met antifonen of beurtzangen uit de liturgie, laat zien hoe Favier tekeer
ging met zijn eigen achttiende-eeuws Antiphonarium de Sottet. Zoals een boekworm of
papiervisje inkt onberoerd laat en zich enkel
aan het bladmoes tegoed doet, zo vult Favier
in horror-vacuistijl de lege plekken tussen
de muzieknotatie en de Latijnse verzen. In
de vierlijnige notenbalken stapelt hij bontgekleurde skeletten en de neumen (Gregoriaanse muziektekens) dienen als zitjes of sokkels
voor allerlei fabeldieren die jojoën, op wieltjes
rijden, of iets te zeggen hebben, zij het met
lege tekstballonnetjes. Allerlei vegetaties en
celachtigen doen de bladspiegel vibreren.

In tijden van opgeblazen kunst is het een verademing om je nog eens alleen voor een werk
te bevinden. Op de A3-vellen in de Renaissance(Bosch)zaal is heel wat te ontdekken, een
beetje een Waar is Wally?-zoekboekervaring.
“Wat een plezier om op dat oude papier inkt
en waterverf aan te brengen,” de tekenaar
heeft het graag over het tekenproces zelf:
“Bibliofielen gruwen ervan dat je aan oude
manuscripten zit, maar de tijd - wormen en
vocht - had ze al aangetast. Nee, met de muziek zelf of de betekenis van de verzen hield ik
geen rekening, ik eigende ze mij toe.”

“Bibliofielen gruwen
ervan dat je aan oude
manuscripten zit,
maar de tijd had ze al
aangetast”

Oude dragers

Philippe Favier, kunstenaar

tretgravures uit het Kasteel van Versailles.
Als een bezetene schilderde hij ze helemaal
zwart, op het gezicht, de handen of soms de
ogen na. Daarna verdierlijkte hij wat overbleef
met een vacht, staarten, of een slangentong.
Met braille en bolletjes rode verf, clownsneus
of jongleerballen bracht hij reliëf aan, “om de
zwakte van de platte tekening op te heffen.”
De nummertjes en verklarende uitleg in pseudo-Latijn of -Frans verwijzen nergens naar.
Als bezoeker betrap je je erop dat je tekst en
tekens steeds weer probeert te ontcijferen. Ze
herinneren aan de minutieuze tekeningen van
de geïllustreerde Encyclopedie van Diderot en
d’Alembert, die Favier een van de mooiste
boeken op aarde vindt. Niets gaat verloren.

De Franse filosoof en schrijver Michel Butor
(1926) dacht aan Les griffonages de l’écolier
van Victor Hugo toen hij een gedicht bij dit
werk van Favier werk schreef. Een fragment
uit Butors gedicht: “In de klas van het oude lyceum/als de vakantie in aantocht is/de ramen
op een kier gezet/om wat lucht binnen te laten/
stortte een vogel zich tegen de ruit/en blanco
marges kweken kiemen/van verlangen naar
een verblijf/aan zee of in de bergen”.
In de Frescozaal is ook Faviers reeks Orlanda
furioso (à C. Nez) te zien. Dit keer koos hij
als drager platen uit een inventaris van por-
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Expo De paradox van de gek
tot 25 september in het Erasmushuis,
Kapittelstraat 31, 1070 Anderlecht,
> www.erasmushouse.museum

Abracadavra (Faviers reeks visitekaartjes)
tot 7 mei in Le Salon d’Art, Munthofstraat 81,
1060 Sint-Gillis
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