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Twee niet te missen expo’s in het M HKA: Robert Filliou en Michèle Matyn 

Te herontdekken in het M HKA: 
de speelse absurditeit en milde
provocaties van Robert Filliou.
Zijn werk doorstaat moeiteloos 
de toets van de tijd. En ook
Michèle Matyn maakt indruk 
met haar spookachtige polaroids.
DIRK LEYMAN

e overvloedige onderdompeling in het univer-
sum van de Frans-Amerikaanse kunstenaar, den-
ker en schrijver Robert Filliou (1926-1987) is een
niet te missen totaalervaring. De ongrijpbare
Filliou behoort niet meteen tot de kunst canon,
misschien omdat hij voortdurend een loopje
nam met de heersende conventies en zijn werk
vaak zomaar weggaf. Hij oefende niettemin veel
invloed uit op zijn tijdgenoten. In het M HKA kun
je zien waarom. Er kleeft een verfrissend speels
cachet aan zijn oeuvre, vol geestig absurdisme.

Filliou was aanvankelijk nauwelijks begaan
met kunst, die hij later zeer ernstig maar – jawel –
nooit helemaal serieus nam. Hij studeerde aan-
vankelijk politieke economie in de Verenigde
Staten en werkte zelfs in de jaren 50 met de VN
aan een ‘Vijfjarenplan voor de wederopbouw en
de ontwikkeling van Zuid-Korea’. Later koos hij
radicaal voor de artistieke creatie. Het zen -
boeddhisme werd zijn ultieme passie, waardoor
een spirituele dimensie zijn werk binnensloop.

De expo Het geheim van de permanente creatie
past in een reeks die het M HKA wijdt aan sleu-
telfiguren uit de experimentele kunst van de
tweede helft van de twintigste eeuw, met telkens
een Antwerpse link. Filliou had in 1971 en 1972
twee solotentoonstellingen in de Wide White
Space Gallery te Antwerpen. Curatoren Anders
Kreuger én Cécile Barrault componeerden nu
een doordachte en imponerende tentoonstelling,
waarin de veelzijdigheid van Filliou fraai tot zijn
recht komt, van minuscuul tot majesteitelijk.
Fillious multipels, kijkdozen én soms wel 90
meter rondslingerende installaties (zoals
Recherche sur l’origine) zijn radicaal en provoce-
rend. Evengoed ogen ze subtiel en teder, vol
schalkse vondsten. “Wij zijn zowel perfect als
voor verbetering vatbaar”, staat er ergens. Het
zou een leidraad kunnen zijn voor al wat je hier
in het M HKA aantreft. Overigens introduceerde
Filliou ook de jaarlijks te vieren Arts Birthday. Op
17 januari 1963 bevorderde hij zijn eigen verjaar-
dag tot miljoenste verjaardag van de kunst.
Volgens Filliou zou iemand een miljoen jaar gele-
den een droge spons in een emmer hebben
geworpen. Die nagelaten watervlek markeerde
hij als de start van de kunst.

Voor Filliou was eenzaamheid een essentiële
scheppingsconditie. Regelmatig werd hij geasso-
cieerd met de Fluxus-beweging (stroming uit het
New York van de jaren 60), omdat hij nauw
samenwerkte met kunstenaarsvrienden als
Daniel Spoerri en Dieter Roth. Maar de einzel-
gänger had lak aan bewegingen, kunststromin-
gen of groupuscules. Filliou ging gretig aan de

slag met aforistische zinsnedes die elkaar in de
staart bijten. Ze toveren regelmatig een glimlach
op het gezicht, ook vanwege het ambacht dat uit
al zijn werken spreekt. Een van zijn multipels
draagt de inscriptie ‘Kunst is wat het leven inte-
ressanter maakt dan kunst’. Met zijn vrouw
Marianne Staffeldt-Filliou bedacht hij The
Eternal Network (een netwerk van gelijk -
gestemde mensen over de hele wereld) of The
Genial Republic (met door iedereen te claimen
grondgebied). En natuurlijk Permanent Creation.
“Het absolute geheim van de permanente crea-
tie: verlang niets, beslis niets, kies niets, wees
bewust van jezelf, blijf wakker, zit rustig, doe
niets.” Ironisch genoeg overleed Filliou tijdens
een retraite in een boeddhistisch klooster die
drie jaar, drie maanden en drie dagen had moe-
ten duren.

Orakelende soeppan
Michèle Matyn (°1978) bezit naam als perfor-
mancekunstenares en beeldhouwster, maar ook
als fotografe. In haar expo Ademgaten, die de
puntzaal van het M HKA inpalmt, grijpt ze terug
naar mythologie en legt ze verbanden met de
oerwereld. Haar raadselachtige foto’s hebben
een spookachtige dimensie, ze verkent er de
manier waarop mythen en folklore in samen -
levingen ontstaan. Er zijn verder met linten
omzwachtelde stokken te zien, net als broden
aan een vlaskoord of een orakelende soeppan
(Oracle Souppan). Evenzovele verwijzingen naar
volksgeloof én een residu van Matyns vaak soli-

taire reizen, ditmaal naar onbezoedelde gebie-
den in Frankrijk, Noord-Ossetië en China. Daar
nam ze polaroids van natuurlijke vormen, die
haar herinneren aan menselijke of dierlijke
ademhalingssystemen. “Ik wil mijn beelden van
de muur krijgen, zodat het bijna levende perso-
nages worden”, stelt ze. Dat gaat zeker op voor
Breathing Mountain, waarin je een Kaukasische
kalksteenrotsformatie met zwarte gaten ont-
waart. “Toen we er langsliepen, leek het wel een
natuurlijk airconditioner, er kwam ijskoude
wind uit – het leek werkelijk een ademende
berg”, vertelt ze daarover in het kunstmagazine
(H)art. Matyns werk straalt iets etherisch en
ondoorgrondelijks uit. Aan een bedwelmend
effect, met veel respect voor de natuur, valt in het
M HKA zeker niet te ontkomen.

Robert Filliou, Het geheim van de
permanente creatie tot 22 januari 2017.
Michèle Matyn, Ademgaten tot 5 februari
2017, beide in het M HKA Antwerpen,
www.muhka.be.
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Robbie Williams
op Werchter
Boutique
Op zaterdag 8 juli 2017 vindt
een nieuwe editie plaats van
Werchter Boutique met Robbie
Williams als headliner en
Erasure als special guest.
Williams doet Werchter aan in
het kader van zijn The Heavy
Entertainment Show Tour 2017,
genoemd naar zijn jongste cd.
De ticketverkoop voor het festi-
val, waarvoor later nog namen
worden bekendgemaakt, gaat
op 11 november van start.
Robbie Williams maakte in de
periode 1990-1995 deel uit van
de boysband Take That om ver-
volgens solo te gaan. Sinds het
midden van de jaren 90
scoorde hij talloze hits zoals
‘Angels’, ‘Strong’, ‘She’s the
one’… Hij deed in het verleden
al enkele keren Werchter aan.
De laatste keer was in 2015 als
headliner van TW Classic.
Werchter Boutique is een
avondfestival waar alles draait
rond één absolute topnaam. In
het verleden waren onder meer
Madonna, Prince, Metallica en
Muse al van de partij. Vorig jaar
was Rihanna aangekondigd
voor donderdag 21 juli, maar
dat concert werd afgelast
omdat de politie
die dag maxi-
maal moest
ingezet worden
voor de natio-
nale feestdag in
Brussel.
(BELGA)

Rechter
verbiedt
tournee van
Van Landuyt
De Antwerpse rechtbank
van koophandel heeft een
deel van de Nederlandse
tournee verboden van het
toneelstuk Kreutzersonate. 

Tom Van Landuyt en zijn
Nederlandse echtgenote, actrice
Angela Schijf, zouden hiermee
van vandaag tot en met 
28 januari in Nederland op tour-
nee gaan.

Het verbod is volgens pers-
bureau Belga afgekondigd op
verzoek van twee muzikanten
die meewerkten aan de
Vlaamse theatertournee van het
stuk, maar die in Nederland ver-
vangen worden. Het tweetal
heeft ook een deel van de
muziek van de voorstelling
samengesteld. Het gezelschap
Naastdeburen, dat de voorstel-
ling produceert, gaat tegen het
besluit van de rechtbank in
beroep.

De voorstelling mag tot 
1 januari nog wel worden opge-
voerd, mits met andere muziek-
stukken dan in de originele
Belgische versie te horen waren.
De rechter is redelijk omdat het
logistiek heel lastig is dit eerste
deel van de tournee nog af te
gelasten. Na 1 januari mag
Kreutzersonate niet meer in
Nederland worden gespeeld.
Voor dit tweede deel van de
tournee zijn al 8.500 kaarten
verkocht.

Kreutzersonate is een theater-
bewerking van het gerucht -
makende boek dat Lev Tolstoj
in 1891 publiceerde. De novelle,
vernoemd naar een compositie
van Ludwig van Beethoven,
schetst hoe passionele liefde
gedoemd is om op te branden.
Van Landuyt en Schijf, die met
hun kinderen in Antwerpen
wonen, spelen een koppel waar-
van de relatie onder druk komt
te staan als zij de pianist Michaël
leert kennen en met hem musi-
ceert. De intimiteit die door de
muziek ontstaat, maakt haar
man gek van jaloezie. (DM)
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Minuscuul, majesteitelijk
en mythologisch

► De raadsel-
achtige foto’s
van Michèle
Matyn leggen
verbanden
met de oer-
wereld. 
© 2013 

COURTESY OF

THE ARTIST, 

PHOTO M HKA 


