
Koen Deprez - Vluchten met de rug naar god gekeerd  
reflecties over het gebruik van narratieve technieken binnen een ontwerp-oeuvre 

16-10-2017 - IKO Hoogstraten 
Betwixt and between - half & half - kunstenaar en architect 

(de narratieve ruimte = de verhalende ruimte) 

Mijn houding t.o.v. mijn praktijk : als ik een vraag krijg voor een opdracht: hoe ga ik daar dan mee om ? Ga ik 
een oplossing zoeken? Ga ik nadenken? - Ik ga altijd proberen om van uit die opdracht te vluchten 

Het eerste werk dat ik tegen kwam was dat van Quinten Matsys (Metsijs) “Maria met kind” toen ik 16 jaar 
was - sindsdien ga ik elke maand naar het werk kijken, al 30 jaar lang. Wat me opviel: 2 kleine gaten links en 
rechts in een schilderij. Aan ouders: ik wil architectuur gaan studeren o.w.v. dat schilderij…

 

Loxodromen en cinematografische vrijheid 

� 


(Loxodroom: een prachtig woord voor iets dat niet heel simpel uit te leggen is. Het is in navigatie een lijn over het 
aardoppervlak die met alle meridianen een gelijke hoek maakt. Als je met behulp van een magnetisch kompas of 
gyroscopisch kompas een bepaalde koers zou aanhouden, dan volg je een loxodroom.) 

Ik wou nooit vat krijgen op mijn werk - als je het doorziet kan het een soort trucje worden - ik begon 
dezelfde dingen te maken = oei! Ik heb altijd geweigerd om een overzicht te krijgen.
Hans Theys maakte een overzicht van mijn werk

Ik ga nu met mijn doctoraat een overzicht maken - maar in een andere taal

Voor de boekvoorstelling had ik tekeningen bij elkaar gezocht en opgehangen - er is veel verkocht geweest 
die dag - maar het was de bedoeling om mijn boek voor te stellen, de werken waren nooit bedoeld voor 
het kunstcircuit. 
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Woody Woodpecker - hij springt weg - laat wolkjes achter - hij vlucht - wolkjes: dan is er daarvoor iets 
anders gebeurd - de werken zijn restanten van mijn vlucht - ik ga een gebeurtenis veroorzaken en na die 
gebeurtenis ga ik iets doen.

 

Structuur en gebeurtenis - reflecties over narrativiteit binnen een ontwerp curve (?) 
Victor Sjklovski- schaakbord - diagram van a knights move (?)
Kunstenaars gaan nooit de rechte weg nemen - maar gaan via de omweg de poëzie toevoegen.
Wat ga ik het paard moeten laten doen om op mijn werk te gaan doen gelijken? = hij vlucht weg, over de 
rand van het schaakbord.

Vluchten met de rug naar god gekeerd  - god = de opdracht 
De opdracht werkt verlammend voor iedereen. De opdracht is dàt - wat kan ik nog met die opdracht doen? 
Het is onmogelijk voor mij om binnen die of die wedstrijdomschrijving te blijven.

Vluchten van “technisch - experimenteel” 
Hekel aan opgesplitste onderdelen: technisch - experimenteel (automatische opdracht), is gevaarlijk als je 
jezelf niet bewust bent van wat er gebeurt. Binaire machines werken niet, ze zijn levensgevaarlijk.

Gevangenisdeur voor leden van de Rode Brigade 
De klink aan de kant van de scharnieren  - de keuze is aan de gevangene om te kunnen ontsnappen 
Ik benoemde een abstracte oefening, die krijgt daardoor een soort body 
De werkelijkheid naar binnen gehaald - de deur werd veel werkelijker - geen abstracte oefening - het 
werkte niet volgens de afspraak  - werk in Center for Architecture NY 
Het vluchten van de technische opdracht  

� 
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Gebruik van een priom = kunstgreep (lichtflits) 
Wiki: “Verder introduceerde Sjklovski het moeilijk vertaalbare begrip priom. Karel van het Reve, in de inleiding van 
De paardesprong, geeft enkele mogelijke vertalingen afhankelijk van de context: 'kunstgreep', 'middel', 'manier', 
'cliché', 'truc'. Met behulp van de priom probeert een schrijver of kunstenaar het vreemdmakingseffect te bereiken. Ín 
zijn essay De kunst als priom (in: De Paardesprong) geeft Sjklovski veel voorbeelden van het gebruik van de priom 
door Tolstoj en andere schrijvers.
Door priom te hanteren krijg je een vertraging.
Gebruik van “literaliteiten” : teksten en titels (soms begonnen met titels en dan een werk gemaakt) 

Het denkbare huis  
bizarre namen toevertrouwd aan de ruimtes 

Opdracht : teken een muur met gat er in op een bepaald formaat - ik kon niet aan de opdracht uit - ik wou 
dat niet maken. De tekening werkte tegen - ze liet mij niet genoeg ruimte - dus ben binnengebroken op 
school in het weekend en ben een gat gaan kappen in de muur - gebruik gemaakt van het instrumentarium 
van technieken om de opdracht toe te passen - het was ook nog eens de tijd van de CCC bomaanslagen 
Bxl - het was iets nieuw: gaten in Bxl (heb niet door de muur gekapt want dan zou je een zicht op Bxl 
hebben en dat was niet de bedoeling).

Ze maken eerst het ontwerp en dan gaan ze denken hoe ze het gaan maken - maar dat gaat altijd samen 
Tip : denken en maken samen doen

Extruderen van bestaande redeneringen - hoe meer je het vak kent hoe moeilijker je er los van kunt komen. 
De oplossing van het probleem wordt dikwijls gevonden door jonge beginnende mensen omdat zij nog niet 
vast zitten. 

Opdracht: kinderspeelgoed ontwerpen : heb een potlood met krul gemaakt - langs 2 kanten 
Volwassenen gooien het weg : de afspraak gaat niet door van het potlood (ze zien het niet. Kleine kinderen 
gaan het wel gebruiken omdat ze de afspraken nog niet kennen (ik was gebuisd voor de opdracht)
bv bierviltje onder tafelpoot is ook een andere afspraak, wij hebben veel van die kleine dingen die ons niet 
meer opvallen dat we ze doen. 

Andere afspraak: een drenkeling in zee houdt zich vast aan het deksel van piano dat op zee drijft - is het 
enige reddingsmiddel - de afspraken zijn verdwenen - als de afspraak wegvalt denk je niet aan Schubert
(idee komt van Buckminster Fuller - Ruimteschip aarde)

Lichtflitsen - Thomas …(?)  openbaar kunstbezit 
de jonge kunstenaar - hij voelt de crisis aankomen - lichtflitsen komen vaak ’s nachts 
heel veel tekeningen in de nacht gemaakt (letterlijk ook de nacht getekend), ook gewoon omdat ik dan de 
rest, het overbodige niet moest tekenen. 
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The Conceivable House - Izegem 
https://vimeo.com/194884435

Willem Frederik Hermans 
WIKI: Willem Frederik Hermans was een Nederlands schrijver van romans, novellen, verhalen, poëzie, toneelstukken 
en scenario's, alsmede van essays, kritieken en polemieken. Daarnaast was hij actief als fotograaf en maker van 
surrealistische collages. °1 september 1921, Amsterdam. + 27 april 1995, Utrecht

Traktaat van Witgenstein   
Door dat werkje ben ik in het werk van Hermans gedoken 
Ik had een opdracht woning gekregen en heb boekje als insteek gebruikt, de cliënten hebben huis gekregen 
dat ze niet gevraagd hebben - had al enkele kamers ontworpen.
Vluchten - boek = circulair boek - eindigt met begin - flarden 
Het boekje illustreert hoe neurotisch taal kan werken -> vandaar dat ik het idee kreeg om naar de neurose 
van de architectuur te kijken

Circulaire rondgang
gang met deuren gemaakt -  ge hebt de gang eigenlijk niet nodig - gang wordt daardoor kamer 
geen enkel perspectief tekening gemaakt - geen 3D gemaakt - geen maquettes 
wel elke muur als vlak bekeken 

Anamorfose 
WIKI: “Een anamorfose is een vertekende afbeelding, die er slechts gezien vanuit een bepaalde hoek of onder 
bepaalde optische voorwaarden realistisch uitziet. De anamorfose ontstond in de tijd van de Renaissance.” Of nog: 
Een anamorfose is een afbeelding die op het eerste zicht vervormd lijkt. Wanneer ze bekeken wordt vanuit een 
speciale hoek, of met behulp van een speciaal gevormde spiegel, komt de originele figuur tevoorschijn. De betekenis 
van het woord anamorfose is: “terug in beeld brengen”.
Iets wat je rakelings kan begrijpen - als je er voorstaat zie je enkel pixels 

Alles wat je te lezen krijgt in de woning, is enkel maar te lezen vanuit het spiegelbeeld (ik heb iets met 
spiegels), bv TV scherm reflectie in bad - heel stil liggen in het water om het beeld te kunnen zien 
Tip: maak fouten in je eigen redeneringen - dan kom je weer tot nieuwe dingen
Hotel Dieux - Stanley Kubrick - exacte kopie van de kamer - toestemming gevraagd aan weduwe Kubrick 

Als ge ongelooflijk wil zijn, heb je God nodig, anders kan je niet ongelooflijk zijn 

Uit de opdracht ontsnappen 

Woorden-huis (1,2,3) 
Koppel had gevraagd om een huis te tekenen, hadden al een stuk grond gekocht. Maar ik wou niet nog eens 
hetzelfde doen (zou ik weer voor 5 jaar verder zijn). Ik ben in de pen gekropen - foto’s genomen van een 
paar objecten - hoofdstuk geschreven over objecten - het huis werd opeens iets heel nieuw voor hen - ik 
schrijf een boek voor jullie over dat huis met personages - 3 boeken op 15 jaar geschreven - alle elementen 
uit het huis zijn beschreven.
Ze begrijpen nu het huis veel beter - bv kapot stukje gordijn onderaan - ik heb beschreven van dat iemand 
er over gestruikeld was en opeens krijgt dat stukje een andere betekenis - ze zagen enkel nog maar de 
fouten - en opeens werd het een verhalend huis - ze hebben het huis gebouwd in hun hoofd - de muren zijn 
ook geestelijk uitgebroken 
Nog eens herhaald voor het diamantmuseum - mooie diamanten die er zijn - alle gegevens van gebruikt - en 
verhaal rond gemaakt - tentoonstelling van gemaakt 
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1978 Maria met kind
1983 gat in muur
1986 legerdienst
1999 school door zelfnavigatie : gaten in het programma - studenten moesten zelf gaten vullen - binaire 

systeem verdwenen - heel weinig vergaderingen - groen enkel om duur aan te geven
2011 de onbestemde reis - we starten op die datum - we wisten niet waar we naartoe gingen - we zijn 

geëindigd in Wit Rusland - de reis was gratis - Simon Schama (???)- landschap en herinnering - op 
een bepaald moment op de reis kwamen we aan een herkenbaar gebied : ik besliste: we stoppen er 
hier mee 

Ik heb wel een opdracht nodig om er zelf aan te kunnen ontsnappen 
Als ik mezelf een opdracht zou geven - kan ik er dan nog aan ontsnappen ??? 

2 paneeltjes - omgekeerd - kleine dingen uit genomen - dan gerangschikt - linker deel en rechter deel over 
elkaar - 1 stuk er uit gehaald - deeltje in omslag gestoken - heeft het ergens in de wereld gestopt - 
coördinaten mee in omslag - in bakje gestoken - werd verkocht - mensen hebben eigenlijk een punt in de 
wereld gekocht - het duplicaat hebben ze gekregen - niet de behoefte om het te gaan zoeken
koper + het werk + mezelf : als ze alle 6 verkocht zijn gaan we er een boekje over maken

   

Klankenbos in Neerpelt (http://www.koendeprez.com/news/klankenbos)
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(Vraag van mezelf: het ontsnappen wordt dat dan ook niet een soort binaire machine? Een soort bestaande 
afspraak?)

Stephan Themersons - Woeff Woeff, of Wie vermoordde Richard Wagner (de context hiervan?) 

Ik ben nu een school aan het bedenken : de school om af te leren 

Een vluchtweg zie je pas omdat je een rand hebt 
Ivm het schaakbord: Het paard verliest zichzelf niet maar is enkel de ondergrond verloren

Thesis  
1) de vlucht 
2) de ondervraging 
3) het proces 
4) de terechtstelling 

Bij ontsnappen moet je zelf een stukje van jezelf verliezen 

Probeer niet alleen te denken om te doen 
Elke keer de spanning van een nieuw papier - ik kan niet nadenken als ik het niet doe 
alleen bij doen ontstaat er maar iets 
Dingen zo snel maken dat er fouten ontstaan: wow dat is iets interessant!

De vlucht is eenmalig.

Mediums zijn echt bepalend - ge kunt niet met elk medium alles vertellen - hetzelfde boek maar ander 
medium 

Ik twijfel tot ik het doe en dan ben ik heel zeker 

De eerste werken (schetsen) hebben kwaliteiten die we dan nog niet zien - studenten: proces van het werk 
uitleggen op het einde a.d.h.v.  eerste werken 

�
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