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Jan De Cock
Jacqueline Kennedy Onassis
Met trots presenteert Galerie Fons Welters de nieuwe tentoonstelling van de Belgische
kunstenaar Jan De Cock, getiteld Jacqueline Kennedy Onassis.
Voor zijn zesde solo tentoonstelling in de galerie heeft De Cock de ruimte veranderd in een
‘uitgestrekt en versplinterd romantisch landschap’; een ruimte van autonome sculpturen die
bescheiden elkaars gezelschap zoeken. Voortbouwend op sculpturale series van de laatste
jaren, toont De Cocks recente installatie de cyclische structuur van zijn oeuvre terwijl
tegelijkertijd nieuwe sculpturale vormen geïntroduceerd worden.
De tentoonstelling volgt Jacqueline Kennedy Onassis; a Romantic exhibition die plaatsvond
in Staatliche Kunsthalle Baden-Baden in het voorjaar van 2012. Opnieuw is Jacqueline
Kennedy Onassis, icoon van ‘the Sixties’, leidend karakter binnen een raadselachtig
narratief. Jacqueline belichaamt de romantische idealen van haar tijd en symboliseert het
begin van de ‘spektakelcultuur’. Hoewel ze schittert door afwezigheid, zouden we haar toch
kunnen vinden in subtiele verwijzingen, zoals de kleur roze die doet denken aan haar
beroemde ‘Chanel’ pakje. Jan De Cock voert Jackie in deze serie werken op als voorbeeld
van een specifiek tijdperk, maar ook als tijdloos concept. Haar vaak geïmiteerde iconische
aanwezigheid bevraagt immers het karakter van een beeld, een voorstelling, en doet ons
afvragen wat er achter (haar geliefde donkere zonnebril) verborgen gaat.
In Galerie Fons Welters presenteert de kunstenaar twee series sculpturen die beide de
initialen JKO dragen en zijn samengesteld uit materialen als vezelplaat, diverse soorten
natuurlijk hout, gips en acryl verf. Samen creëren deze werken een geconcentreerde, maar
ook losse kijk op de Romantiek. In het landschapsdecor van de galerie wandelen we te
midden van meerdere kolom-achtige sculpturen. Deze slanke constellaties, getiteld Krise
(Crisis), wijzen, opgeheven door een sokkel, recht omhoog in de galerieruimte, maar tevens
staan ze in duidelijke verbinding met het atelier. Een vooraanzicht op de meeste Krises
vertoont een ‘white cube’-achtige afwerking, terwijl gipssporen aan de onderkant en de
doorleefde of ruwe oppervlaktes aan de achterkant, de keerzijde van het “spektakel”’
tentoonspreiden en daarmee een voortdurende onvoltooidheid weerspiegelen.
De andere, Romantik installaties herinneren aan de visuele elementen en het gelaagde
effect van de Monument sculpturen uit De Cocks vorige tentoonstelling Repromotion in de
galerie in

2010. Nu zijn de assemblages echter naar de zijkant verplaatst en presenteren ze zichzelf
als reliëfs, ‘vensters’, op de muur. Elke collage begint met een groot, groen gelakt
stalen frame, waarop en waarachter lagen en plateaus van verschillende houtsoorten zijn
bevestigd. Een voortvloeiende organische ‘wisselwerking van openingen, doorkijkjes en mist’
zet deze sculpturale landschappen in beweging. In JKO Romantik IX is bijvoorbeeld een
ritmische compositie van lijnen te zien die uiteindelijk uitmonden in een eeuwig stromende
waterval.
Het Jacqueline Kennedy Onassis project vormt een complex web van zorgvuldig verbonden
fragmenten. In aanvulling op de sculpturen heeft Jan De Cock twee kunstenaarsboeken tot
stand gebracht; een verzameling van zes fotografische Cahiers en een Handboek. Door hun
encyclopedische karakter lijken ze de kijker te leiden, terwijl deze tegelijkertijd in het
tussengebied kan (ver)dwalen. Ook aan de materiële oppervlakte van de sculpturen blinkt
naast zacht roze, gele, blauwe, rode en groene verf, de openheid van wit. Tegen het
hedendaagse spektakel en de visuele verzadiging in, nodigt Jan De Cock de toeschouwer uit
om diepgaand te kijken, en zijn of haar eigen voorstelling te verbeelden.
Bron: Johan Holten, Liene Aerts, Luc Dereyke, Jan de Cock: Jacqueline Kennedy Onassis: A
Romantic Exhibition (Handbook), Staatliche Kunsthalle Baden-Baden, Verlag der
Buchhandlung Walther Koenig, 2012.
De Belgische kunstenaar Jan De Cock (1976) leeft en werkt in Brussel. Hij stelde zijn
grootschalige installaties en interventies tentoon in diverse recente solo tentoonstellingen
zoals in Staatliche Kunsthalle Baden Baden (2012); Galeria Filomena Soares, Lissabon;
Galerie Fons Welters, Amsterdam; Palais de Bozar, Brussel (2009); MoMA, New York
(2008); Haus Konstruktiv, Zurich (2006); Schirn Kunsthalle (2005); Tate Modern (2005) en de
Appel, Amsterdam (2003).

