SLINGERS EN HEILIGEN

Als je omhoog kijkt, de onmetelijke ruimte peilt van een plafondfresco uit de hoogtijdagen van 
de barok, bijvoorbeeld De Triomf van de Goddelijke Voorzienigheid van Pietro da Cortona in Palazzo
Barberini in Rome, wordt de vaste grond onder je voeten weggeslagen. Duizelig, zonder houvast in
een ruimte die zich ver boven je in steeds wijdere kringen tussen de pluizige wolken opengolft, word
je rondgeslingerd in een storm van kleur en vorm. Daar, in een plotselinge diepte zonder einde,
v ieren aardse wetten hun carnaval: heiligen draaien er als gevlekte bromtollen spotlachend om hun
kleurige as, hun losse gewaden als slangen gedraaid om hun langgerekte lijven; dunne paarden ijlen
door een branding van wijkende lucht; kris kras vallen engelen naar beneden en storten even gemakkelijk weer omhoog, hun opgeschorte rokken en uitschietende vleugels slordig geboetseerd door de
veranderlijke snelheid van het licht; guirlandes slingeren zich als lachsalvo’s door de ruimte, een
vergeefs houvast voor de richting zoekende blik.
Dacht ik hier aan toen ik de nieuwe beelden van Han van Wetering zag? Ik zag onmiddellijk zijn
uitzinnige beeldengroep aan de rand van het Vrijthof in Maastricht voor me. Een carnavalsorkestje
dat als door duistere magie op het middernachtelijke uur tot leven is gewekt en van zijn bonte praalwagen is gesprongen, intens gekneed van verlangen en gekleed in de tere lompen van ragfijne waanzin. In de stegen roffelde hun muziek nog onstuitbaar tegen de ruiten, bonkte de trom op de deur
en blies het spottende en vonkende koper sterrengaten in de nachthemel. Daar op de rand van het
plein zijn ze nu wankelend tot stilstand gekomen, ontheemde grensgangers, gevallen uit het fresco
van de nacht.
Gevallen uit ongrijpbare hoogtes lijken ook Van Weterings nieuwe beelden, de ongerijmde brok
stukken van een opengebarsten koortsdroom. Zij liggen open en bloot op hun rug, schaamteloos,
hilarisch, orgiastisch. Ze kronkelen van wellust en grijnzen om hun titels: Vièrge Catherine, Franz
Wießel, Lolita, Cross Sheep. Ik dacht aan hun barokke voorgangers: geëxalteerde maagden die met
pijlen doorboord worden, heiligen die van hemelse lust kronkelen op hun sokkelbedden. Zijn beelden
drijven er de spot mee omdat ze het herkennen, niet als goddelijke genade maar als hun gewonde
geilheid. Zij genieten daarom van hun verwarring, hun roekeloze binnenpretjes, zij, tweesoortige
overgangsfiguren tussen mens en dier. Zij tonen wie ze niet zijn, keren zich binnenste buiten, een
bloedend hart wordt een vurige vagina, een fallus schiet steil tussen darmen omhoog, een hoedje
woekert op een kop, afvoerputjes houden de huid open.
Wie hoogtevrees heeft, zijn blik omlaag gericht houdt, ziet niet meer dan de verdwenen attracties van
legendarische kermisklanten, huiveringwekkende monsters die klein gehouden moesten worden in
glazen potten met sterk water. Wie omhoog kijkt in het uitdijende fresco van de verbeelding kan zichzelf ontwaren in het diepste verdwijnpunt, waar de dromen van de dag en de beelden van de nacht
samenkomen. Ecce homo roepen de beelden en rollen om van het lachen.
Zij liggen op een sokkel, maar dat is gezichtsbedrog: zij drijven op muziek. Rauwe muziek die direct
uit pannen en ketels komt, die gespeeld wordt op de snaren, vezels en vellen van ingewanden,
zenuwen en spieren. Hoe later het wordt, hoe beter de muziek. Zij staan in de beslotenheid van zijn
atelier maar dat is perspectiefvernauwing. Zij komen uit een veelzijdig heelal van slingers, vlaggen,
confetti, guirlandes, vaandels, veren, heiligen, paarden, engelen. Hoe langer je kijkt, hoe minder
vaste grond je onder je voeten voelt. Een storm van kleur en vorm viert zijn eigen feest.
Lex ter Braak
Directeur Jan van Eyck Academie Maastricht
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They stand on a pedestal but that is a trick of the eye: they float on music.
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Raw music that comes straight from the pans and boilers; music that is
played on strings, fibres and the skin of intestines, nerves and muscles.
The later it gets, the better the music. They stand in the privacy of his
studio but that is a narrowing of perspective. They come out of a manyfacetted universe of streamers, flags, confetti, garlands, banners, feathers,
saints, horses and angels. The longer you look at them, the less firm
ground you feel under your feet. A storm of colour and form is enjoying
its own party.
Lex ter Braak
Director of the Jan van Eyck Academy, Maastricht
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