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Claire Harvey
When what was when
De beste ideeën ontstaan rond 10 uur avonds, zegt de Engelse Claire Harvey (UK,
1976). Het is waarschijnlijk ook rond dit tijdstip dat het idee ontstond voor de
tentoonstelling When what was when. Harvey vult de galerieruimte met haar kleine
en grote figuren, bekende onbekenden, die we elke dag nergens en overal
tegenkomen. Hoe verschillend ze ook zijn, ze verkeren allen in een toestand van
ultieme concentratie, het moment waarin je jezelf verliest, dat alle aandacht eist en
geen enkele afleiding toestaat. When what was when, verwijst naar het wonderlijke
moment wanneer een idee alleen nog in de tijd bestaat; als een tijdscapsule die nog
in de ruimte moet ontploffen om een vorm te krijgen.
Harvey’s personages leiden een mysterieus bestaan, sommige zijn op een doek of op
een transparante folie gefixeerd, andere bestaan slechts bij de gratie van een
tijdelijke illusie. Haar subtiele projecties toveren de ruimte om tot een geheimzinnig
en speels Wonderland. Als toeschouwer wil je deze wereld betreden, je schaduw
wandelt tussen de raadselachtige figuren die je terloops en stilzwijgend de
kijkrichting aanwijzen. In de door Harvey geschapen realiteit vraag je jezelf
voortdurend af wat echt en wat slechts een illusie is: geprojecteerde beelden treden
buiten de lijst, ze ontglippen je als je ze even vast wil houden. De gravitatiekracht en
alle andere zekerheden worden op een vreemde manier ontkent, zodat een vraag je
spontaan binnenschiet: wat zou er eigenlijk gebeuren als we de wereld anders
zouden inrichten?
Harvey’s scherpe observatievermogens vinden hun oorsprong in de tijd dat ze als
kunststudente in Londen allerlei figuren uit het openbaar vervoer op glass slides
natekende en thuis op haar muren projecteerde. Gedurende lange dagelijkse reizen
vond ze in haar kleine tekeningen een manier om haar nieuwsgierigheid naar de
mens in zijn omgeving op een speelse manier vorm te geven. De beperking is
daarom voor Harvey een context waar haar gedachten en creatieve krachten
kunnen groeien, twijfel en verwarring beschouwt ze als een denkbare en niet zelden
dankbare bron van inspiratie. Haar verlangen naar ambitieuze formele oplossingen
gecombineerd met haar subtiele gevoel voor ruimte leveren in het vervolg een
schitterend en verrassend resultaat op.
[Marta Gnyp]

