
“Op de kunstacademie en in de eer-

ste jaren erna vormde ik een duo met 

Tjalling Visser. Voor ons afstuderen 

ontwikkelden we een postapocalyptisch 

landschap in de kruipruimte onder de 

vloer van ons atelier. Daarna werkten 

we in een scheepswerf in Dordrecht, 

het huidige Dordtyart, waar we een heel 

landschap konden bouwen. Sinds ik al-

leen werk, richt ik me op het maken van 

gebouwen, waarmee ik de grens tussen 

utopie en dystopie op zoek.

Charleroi, een stad die mij inspireert, 

wordt vaak aangeduid als de lelijkste 

stad van Europa. Ik vind de combinatie 

van het vergane idyllische en de spook-

achtige leegte juist onweerstaanbaar. Ik 

ben gek op non-architectuur of, zoals de 

Fransen het noemen, grands travaux inu-

tiles. Dat zijn vaak industriële gebouwen 

die hun oorspronkelijke functie hebben 

verloren. Omdat onderhoud te veel kost 

laten de eigenaren ze vervallen. 

Het hele efficiency-denken in de huidige 

samenleving staat mij tegen. Met mijn 

werk reageer ik op het onpersoonlijke 

van grote panden zoals die van de big 

four; de grote consultancybedrijven. Met 

Liberty City (2011), met zo’n 2,5 meter 

hoogte mijn grootste sculptuur tot nu 

toe, heb ik een dergelijk kantoorpand 

proberen na te maken, maar dan niet 
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volgens het efficiency-principe. Het was 

een enorm tijdrovend project. Liberty 

City bestaat namelijk uit handgemaakte 

en gebakken stenen. Ik heb elk steentje 

zo’n zeven keer in mijn handen gehad, 

van het vormen, tot het opschuren en 

aflakken. Ik heb een enorme voorliefde 

voor ambacht en het materiaal.

Toch heb ik zelden een specifiek 

gebouw in mijn hoofd als ik begin te 

werken. Soms ontstaat een object vanuit 

gevonden materiaal. Van een gietijzeren 

put, die je normaal op straat ziet, ben ik 

nu een bunker aan het maken. Naar een 

geschikte slagboom heb ik lang gezocht, 

uiteindelijk bood een zwart plastic kof-

fielepeltje soelaas. 

Deze sculpturen hebben iets onheil-

spellends, net als de Sloppentoren die 

ik enkele jaren geleden maakte: een 

wolkenkrabber voor de allerarmsten. 

Ze laten de duistere kant zien van onze 

maatschappij, de nadruk op macht, geld 

en economische vooruitgang. Met mijn 

dystopische gebouwen wil ik mensen 

aan het denken zetten. Mijn werk moet 

verontrusten. 

Sinds enkele jaren combineer ik meer-

dere sculpturen tot een stad in Slow 

City, die doet denken aan de duistere 

steden uit sciencefiction-films. Inmid-

dels is het gegroeid tot een meter-

slange structuur waar bouwwerken van 

compleet verschillende stijlen naast 

elkaar staan, maar die ik er ook weer 

uit kan halen. In sommige panden heb 

ik bewegende liften gemaakt, op een 

aantal is graffiti aangebracht. Het is 

voor mij belangrijk dat de stad dicht bij 

de werkelijkheid blijft, het moet beslist 

geen poppenhuis worden.” 

“ALS SLAGBOOM BOOD EEN PLASTIC 
KOFFIELEPELTJE SOELAAS” Joncquil!A Survey, 2013! 

foto: Eric de Vries, Courtesy the  
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Twee kunstenaars vertellen over een thema dat zij delen. Kijk op p. 28 voor Gyz La Rivière.
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