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Hedwig Houben
Personal Matters and Matters of Fact
Hoe kan men een beeld beschrijven, het artistieke proces rechtvaardigen en ondertussen
beslissingen nemen?
Voor haar solotentoonstelling in Playstation brengt de Nederlandse kunstenaar Hedwig Houben drie
afzonderlijke werken samen, die elk op hun eigen manier een poging wagen te begrijpen en
definiëren. In haar videowerk ‘Personal Matters and Matters of Fact’ legt Houben in vijf scènes de
twijfels, onzekerheden, mogelijkheden en capaciteiten van de beeldhouwkunst bloot. Een Rietveld
stoel, een sculpturaal zelfportret en de kunstenaar zelf gaan een gesprek aan, pogen elkaar te
begrijpen, hoe zijn ze tot stand gekomen, wat is hun functie. “Ik heb je gemaakt omdat je al maanden
in mijn hoofd zat, ik weet ook niet precies waarom. Het is meer een gevoel denk ik” spreekt de
kunstenaar licht gespannen. De stoel aanvaardt een dergelijke willekeurige, intuïtieve beschrijving
niet en eist een gedegen conceptueel kader. Het zelfportret daarentegen lijkt tevreden te zijn met
het ongedefinieerde en viert de onzekerheden die er onvermijdelijk mee gepaard gaan. Met elke
scène verdiept het gesprek. Houben legt het creatieve proces en de zoektocht naar betekenis fijntjes
bloot: de autonomie van het kunstwerk, artistieke presentatie, authenticiteit en de werkelijkheid
ontvouwen zich langzaam in een verwarrend en soms absurd woordspel. In de herhaling van de
scènes onderneemt Houben keer op keer een nieuwe poging, maar bereikt nooit een bevredigende
conclusie.
Waar ‘Personal Matters and Matters of Fact’ sculptuur zichtbaar maakt door middel van een
performatieve taal, speelt ‘Students’ Doubts’ in op het zichtbaar maken van twijfel in het
creatieproces. Kunststudenten uiten hun gedachten over een mislukt kunstwerk, terwijl ze een stuk
plasticine boetseren. Hun woorden zijn echter gedempt en de onzekerheden worden omgezet in het
object voor hen. Handen en vingers kneden en componeren nerveus, zonder een duidelijk doel of
vorm in gedachten. Het derde werk dat deze tentoonstelling voltooit, ‘Art in its First State’, is een lied
in samenwerking met de kunstenaar Bas Schevers. In een doorlopend project worden liefdesliedjes
getransformeerd tot kunstliedjes, waardoor de typische taal die zich beweegt tussen sentiment en
existentiële vragen, overgebracht wordt op het kunstwerk.
In deze drie werken brengt Houben het artistieke proces in kaart, de verschillende keuzes die
aan het kunstwerk ten grondslag liggen, en brengt het naar de oppervlakte door middel van een
sculpturale performance. Terwijl het zijn onmogelijkheid erkent wordt dit proces tastbaar gemaakt,
al dwalende tussen conceptuele taal en intuïtieve keuzes.
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