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Casting a dream

Als mens en ingenieur kan ik maar niet bevatten waarom mensen fanatiek

zijn in hun geloof. Dagelijks word ik geraakt door hoe geloof op

wereldwijde en lokale schaal wordt gebruikt - en misbruikt - om mensen

onder de knoet te houden, tegen elkaar op te zetten en verborgen

programma’s uit te voeren. Ik begrijp dat op een bepaald moment in de

geschiedenis religie een ordenend nut had, maar ik weiger om het

misbruik en de onderdrukking van de mens te aanvaarden. Mijn

verontwaardiging, maar ook mijn geloof in een betere wereld, werden het

uitgangspunt voor deze solotentoonstelling.

Wat zou het ‘nieuwe geloof’ kunnen zijn? Het juiste antwoord blijf ik

jullie waarschijnlijk schuldig, maar voor mij moet dat een geloof zijn

met de vrijheid om te creëren, om je mening uit te drukken, om op een

beeldende manier deel te nemen aan het maatschappelijk debat. Zo wil ik

bestaan en relevant zijn.

Ik geloof niet in reïncarnatie of andere grote filosofieën. Ik meen wel

dat ieder van ons na zijn dood verder leeft in de mensen waarmee we in

ons leven in verbinding stonden, met wie we samen dingen deden en

beleefden. Vanuit deze overtuiging ontstond de serie ‘Remembrances’.

Het zijn stuk voor stuk kunstwerken die symbool staan voor de band die

ik met iemand had. Deze kunstwerken, die het nieuwe en het oude

verbinden, zijn op een originele manier geassembleerd uit oude

meubelstukken.

Een ander terugkerend thema zijn grenzen in de brede zin van het woord.

De covid-periode confronteerde mij met nieuwe grenzen die onmiddellijk

gerespecteerd moesten worden. Voor mij een verlies aan vrijheid, voor

anderen zelfs zonder covid een dagdagelijkse realiteit.

In het leven en tijdens het creëren blijf ik verwonderd door de kleine

dingen, door de natuur waarin ik verblijf. Verwondering, spanning, oog

voor het kleine … het maakt de wereld veel boeiender, verrassender en

interessanter.

Ik hoop dat wie mijn werken bekijkt plezier beleeft en mijn

verwondering deelt.

I believe I don’t believe

I don’t believe I believe

Sam Dendooven
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I want to speak free
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Not for Peter, Sean and Stan



Folding



I love Fibonacci
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In de rats



Apartheid



The visionary



De 'BELIEF INSTALLATION' is een schrikdraadinstallatie, met bijhorend

audiofragment, die een metafoor is voor het oude geloof.

In 'FORESKIN CROSSES' heb ik mijn voorhuid afgegoten en deze verwerkt in kruisen

die een installatie vormen tegen seksueel misbruik in de kerk - en bij

uitbreiding tegen misbruik in alle machtsstructuren. Het antieke tafeltje met

bronzen inleg staat symbool voor de bronzen beelden die worden aangeraakt omwille

van onder andere hun vruchtbaarheidseigenschappen. Wie raakt dit bronzen beeld

aan?

‘VALE OF TEARS' is een nieuwe interpretatie van het lijden binnen de oude

geloofscontext.

'NEW BELIEF INSTALLATION' stelt het nieuwe geloof voor, de vrijheid om te creëren

en symboliseert ook de uitdagingen die ons wachten. Je ziet er o.a. kleiplaten

die eerst werden ingezaaid met zaden en waarvan de groei nadien bewust is

gestopt. Deze platen zijn daarna gebakken in een keramiekoven. Dit aspect van het

werk reflecteert over onze omgang met de natuur.

‘VERTEBRA’ is een ruggenwervel van een Pyreneese koe die ik op trektocht vond.

Door de wervel een kwartslag te draaien, ontstaat een archetypisch beeld van een

gezicht. Leven en dood verenigd in één object.

‘I WANT TO SPEAK FREE’ is een archetypische vorm van een megafoon die gebroken

was. De breuk is nadien hersteld met de kintsugi techniek. Dit is een oude

Japanse techniek waarbij gebroken keramiek met goudpasta wordt hersteld. Een

symbool voor de vrijheid van meningsuiting die vaak onder druk staat.

‘MY FAVOURITE MATCHBOX CAR’ is een kunstwerk dat is ontstaan door

verpakkingsmateriaal van Chinese autootjes te vullen met klei en nadien te

bakken. Dit nieuwe duurzame kunstwerk staat in schril contrast met onze

wegwerpmaatschappij.

‘DRAIN THE SWAMP’ is een uitdrukking die sinds de 80’s door verschillende

Amerikaanse politici telkens in hun eigen context is gebruikt. De swamp staat

steeds voor iets anders. Welke swamp wil jij drainen?

'MOLEHILLS' zijn 2 gebakken molshopen uit mijn tuin die voorzichtig zijn

opgeschept en gebakken. Een poëtisch gebaar…

Met de serie 'REMEMBRANCES' heb ik oude familiemeubels een nieuw leven gegeven.

Ik geloof niet in reïncarnatie, maar door de creatie van deze nieuwe sculpturen

leven de overleden familieleden verder.

‘CONFINES’: De grenzen die wij in deze covid-tijden opgelegd krijgen zijn voor

anderen dagelijkse realiteit – in een leven met of zonder covid.

'ABSURDISTAN 1 & 2': Verbeeldt het de vreemde en absurde tijd waarin wij nu

leven? Of verbeeldt het gewoon het leven in België? Of de regeringsvorming? Of…

'NON-COMMUNICATING VESSELS' interpreteert met een humoristische bril de wet van

de communicerende vaten. Niets is wat het lijkt…


