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LILI DUJOURIE TE GAST IN SMAK EN MUZEE

‘Zonder titel’ (blauw naakt), 1980.
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‘Caresse l’horizon de la nuit’, een fluweelsculptuur uit 1988.
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Schoonheid
van fluweel
Ze maakt beelden in staal, marmer en fluweel, maar
ook collages, video’s, foto’s en bloemen in papier
maché. Lili Dujourie werkt met alles wat voorhanden
is, van de krant tot haar eigen lichaam. Ze is deze
zomer te gast in het Smak en bij Muzee. JAN VAN HOVE
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en retrospectieve wil ze het niet
noemen. ‘Die moeten anderen
maar maken wanneer ik dood
ben’, zegt ze. Toch geeft de dub
beltentoonstelling Plooien in de
tijd een goed beeld van de weg die ze van
de jaren zestig tot nu in de kunst heeft afge
legd. Een loopbaan die haar in zowat alle
grote musea van hedendaagse kunst
bracht, en ook op internationale overzich
ten zoals Documenta in Kassel.
Lili Dujourie (Roeselare, 1941) dankt haar
passie voor de levende kunst aan de We
reldtentoonstelling van 1958 in Brussel.
Daar maakte ze kennis met de schilderijen
van vooraanstaande Amerikaanse kunste
naars zoals Mark Rothko, Barnett Newman
en Clyfford Still, wat een revelatie was. Hun
werk leerde haar dat kunst de uitdrukking
van een nieuwe tijd kan zijn. Ook de mini
mal art en de conceptuele kunst die daarop
volgden, spraken haar sterk aan.
Haar oudste werken, waarvan zowel in het
Smak als bij Muzee voorbeelden te zien zijn,
bestaat uit vierkante stalen platen die aan
sluiten bij het werk van Carl Andre en ande
re minimalisten uit de jaren zestig en ze
ventig. Soms zijn de platen opengesneden
met een mes, soms staan ze tegen een be
schilderde wand, alsof er achter het beeld
een schilderij schuilgaat. In dezelfde perio
de maakte Dujourie werken met metalen
platen en staven die tegen elkaar leunen en
elkaar nipt in evenwicht houden. Experi
menteren, grenzen aftasten: het is een con
stante in haar oeuvre.
Opvallend is de diversiteit van de materia
len waarmee ze aan de slag gaat. Behalve
schilderen, wat haar als metier niet ligt,
heeft ze zowat alles gedaan wat je in de

beeldende kunst kunt doen. Zo maakte ze
collages die een verhaal lijken te vertellen
met stukjes papier die uit tijdschriften en
reclamefolders gescheurd zijn, maar ook
bijzonder gevoelige fotoreeksen, waarin ze
de kwetsbaarheid van het mannelijk li
chaam accentueert.
De zee zoals ze is

Dujourie behoorde tot de vroegste beoefe
naars van de videokunst in België. Vooral
de mogelijkheid om onmiddellijk het resul
taat van haar werk te zien, zonder eerst een
film te moeten ontwikkelen zoals bij een fo
to, trok haar in het medium aan. Verschei
dene opnames maakte ze in haar apparte
ment in Oostende, waardoor de zee in veel
van haar video’s een grote rol speelt.
In de video’s hangt een melancholische
sfeer. Een vrouw kijkt in een verveelde hou
ding in de spiegel of hangt doelloos rond in
een kamer, starend naar de zee. De tijd tikt
voorbij. Het zijn herkenbare, alledaagse
beelden die in de video’s een poëtische kwa
liteit krijgen.
Ook het meest ambitieuze videowerk, Il fait
dimanche sur la mer, dat te zien is bij Mu
zee, gaat over het verstrijken van de
tijd. Het is een installatie met zeven scher
men waarvoor Dujourie gedurende zeven
dagen de bewegingen van de zee filmde. Elk
scherm toont een volledige dag. Het spel
van eb en vloed, de opeenvolging van licht
en donker: meer is er niet te zien. De zee
zoals ze echt is.
Lili Dujourie werd vooral bekend met haar
sculpturen in fluweel, waarbij de stof op
een stalen geraamte gedrapeerd is. Een
mooie selectie ervan hangt in de grote zaal
van het Smak. De werken zijn geïnspireerd

‘Ballade, Linum’, een werk in papiermaché uit 2011.

op de oude schilderkunst, meer bepaald op
de rijke kleren en stoffen die te zien zijn op
de panelen van oude meesters als Van Eyck
en Memling. Dujourie gebruikt dezelfde
stoffen, maar zonder de figuren die ze dra
gen, en focust daarbij op de geraffineerde
plooienval die zo treffend is in veel oude
schilderijen. Met hun diepe kleuren en het
gevoel van weelde dat ze oproepen, zijn Du
jouries fluweelsculpturen prachtige objec
ten. Ze hebben iets theatraals.
Wie het Smak bezoekt, mag niet nalaten
even over te steken naar het Museum voor
Schone Kunsten. Daar hangt Maagdendale,
het vroegste werk van de kunstenares in
fluweel, gepresenteerd tussen twee schilde
rijen van oude meesters met rijke textielen.
Zelden is de band tussen oude en levende
kunst zo goed te zien.
Een gelukkig idee van het Smak is de collec
tiepresentatie die een beeld geeft van de
kunstscene waaruit Dujouries oeuvre ge
groeid is. Naast werken van Daniel Buren,
Blinky Palermo en Cathy Noland zie je er
een reusachtige muurtekening van Sol Le
Witt, uitgevoerd volgens de instructies van
de inmiddels overleden kunstenaar. Een
reeks abstracte pastels van Lili Dujourie
past perfect in die omgeving. Maar het
mooie is dat ze daar niet bij bleef stilstaan
en voortdurend nieuwe thema’s en vormen
verkende. Haar meest recente werken in
papiermaché zijn gebaseerd op genees
krachtige planten: een verfijnd pleidooi
voor de kruidengeneeskunde.
Lili Dujourie, ‘Plooien in de tijd’, in Smak,
Gent en Muzee, Oostende, tot 4 oktober.
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Behalve
schilderen, heeft
Dujourie bijna
alles gedaan wat
je in de beeldende
kunst kunt doen

