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‘De fil(s) en aiguille(s)’ betekent letterlijk ‘van 
draad(en) tot naald(en)’ en figuurlijk ‘stukje(s) bij 
beetje(s)’. Het is een verdomd saaie titel voor een 
tentoonstelling waar de kleuren, de sprankelende 
elegantie en de humor vanaf spatten. Vrouwelijk 
handwerk is vaak een medium om overduidelijk 
rond te bazuinen: kijk, dit is feministische kunst. 
Joana Vasconcelos (°1971, woont Lissabon) is 
ongetwijfeld een feministe, dat hoef je haar zelfs 
niet te vragen. Tezelfdertijd staat haar werk niet 
te zwaaien met het etiket ‘feministische kunst’. 

Misschien ligt het aan de humor, de commentaar-
tjes op onze samenleving, de sprookjesachtige 
verbeelding. En de beeldtaal, iets als een eigen-
tijdse variant van barok, rococo, flamboyante go-
tiek en psychedelische popart.
‘Material Girl’ (2015) is een langgerekte zuur-
stokroze sculptuur van 23 meter, die grotendeels 
hangt te zweven. Je kan eronderdoor lopen om 
je te verbazen over al die details, al dat verfijnde 
borduurwerk met glinsterende kralen, die feeste-
lijke led-lichtjes, die verschillende stoffen en ge-
haakte lapjes. Een organisme of een buitenissig 

ruimteschip? “De titel verwijst naar Madonna”, 
vertelt Joana Vasconcelos. “Material Girl’, dat 
ben ik. Het is een middelgrote ‘Valkyrie’. Die 
reeks telt nu 32 werken. De Walkuren zijn vrou-
wen in de Noorse mythologie. Ze vlogen over 
slagvelden en beslisten welke krijgers wel of niet 
in leven bleven. Leven geven, dat is iets vrouwe-
lijks. En vrouwen hebben het niet gemakkelijk in 
de hedendaagse kunst.”

KARATE GIRL

De internationale doorbraak werd pas in 2005 in-
gezet, toen ze een enorme luchter met witte tam-

pons toonde op de Biënnale van Venetië. In 2013 
keerde ze terug om Portugal te vertegenwoordi-
gen. Bovendien is ze sinds 2012 de enige vrouw 
die exposeerde in het Kasteel van Versailles. Als 
ze geen knieblessure had gehad, was ze misschien 
karatekampioen geworden: “Ik heb heel lang ka-
rate gedaan, op hoog niveau. Tegelijk maakte ik 
kunst. Karate en hedendaagse kunst hebben veel 
dingen gemeen: de strijd, de competitie, de con-
centratie. Karate is heel fysiek en je moet tot in 
het kleinste detail naar lichamen kijken. Die de-
tails in mijn werk, die gedetailleerde blik, dat heb 
ik geleerd door karate te doen. Ik heb eveneens 
juweelkunst gestudeerd, dat merk je ook.”

Een ander monumentaal werk is een bontge-
kleurde ‘Valkyrie’ uit 2014, gemaakt met een 
modecollectie van Marina Rinaldi en slechts vijf 
uur getoond in Milaan. Hoeveel tijd in de reali-
satie van zo’n grote sculptuur kruipt, daar durf 
je niet aan denken. “Het zijn drie jongemannen 
die borduren”, verklapt Vasconcelos. “Ik heb een 
team van 15 mensen. Ze komen onder meer uit 
India, Syrië, Brazilië, Frankrijk en Engeland. Ze 
brengen lokale technieken mee en die infiltreren 
in mijn werk. Sinds de Indiër erbij kwam, is het 
wat barokker geworden. Ik maak de tekening en 
ik bepaal het eindresultaat. Die gehaakte ronde 
lapjes zijn erin gekomen door de grootmoeder 
van mijn assistente. In Portugal worden ze na de 
winter gehaakt met overschotjes wol. Vroeger 
was handwerk voor vrouwen vaak het enige uit-
drukkingsmiddel.”

BELGISCHE TITELS

Handwerk wordt gecombineerd met azulejos 
(Portugese tegels), en er is een reeks met dou-
chekoppen, een urinoir, een wasbakje. Voorts 
zijn ettelijke dieren van de 19de-eeuwse kera-
mist Bordallo Pinheiro gehuld in gehaakt kant-
werk. ‘Simenon’ is een kat, ‘Brel’ is een kikker en 
‘Magritte’ is een paardenkop. De Belgische titels 
verraden dat het nieuwe werken zijn. Geestig, 
maar de serie met barokke spiegels is geraffi-
neerder. “Voor mij is het schilderkunst”, vertelt 
Vasconcelos. Dikke kluwens belemmeren dat we 
ons spiegelbeeld zien. Die werken heten onder 
andere ‘Petit Sablon’, ‘Koudenberg’ en ‘Macaron’. 
‘Sesam, Ouvre-Toi!’, een ranke compositie, is 
daarentegen uitermate feeëriek. En ‘Gipsy’ is een 
donkere knapperd met tentakelachtige vormen 
die uitwaaieren in de ruimte.
Het enige werk zonder textiel is ‘Petit Gateau’ uit 
2011. Een grinnikende allusie op de cupcake-rage, 
maar niet haar sterkste werk. Het is een buiten-
maatse cake van plastic zandvormen om koekjes 
te bakken op het strand. “Het is een meer concep-
tueel werk over holle verleidingsstrategieën. Het 
ziet er perfect uit, maar het smaakt naar niks”, 
lacht Vasconcelos. Oei, moeten we niet nog eens 
checken of er genoeg inhoudelijke diepgang zit in 
haar kunst? Is het niet te protserig en te orna-
menteel? Zonder die knipogen en die humor van 
haar zit dat gevaar er zeker in. Ja, maar humor is 
een niet onbelangrijk redmiddel.

Joana Vasconcelos, ‘De fil(s) en aiguille(s)’ tot 25 maart in La 
Patinoire Royale, Veydtstraat 15, Brussel. Open di-za van 11-13 u. 
en 14-19 u. www.lapatinoireroyale.com

Katie Lagast en Marta Castelo 
in WOOT

DOORHEEN  
DE SPIEGEL
Wie doorheen de oeuvres van Katie Lagast 
(°1967, BE) en Marta Castelo (°1980, PT) 
‘wandelt’, kan niet anders dan onmiddel-
lijk opmerken hoe beiden het medium ke-
ramiek omarmen. Lagast gebruikt het om 
de stedelijke omgeving rondom haar – een 
putdeksel, een stuk straat in kasseien, een 
stootblok langs de weg – mee vast te leg-
gen; Castolo lijkt er eerder objecten en 
installaties mee te bouwen die refereren 
aan architectuur. De twee leerden elkaar 
kennen tijdens een workshop en zijn sinds-
dien bevriend. Ze werkten nu voor het eerst 
ook samen aan een in situ installatie voor 
kunstruimte WOOT in de Antwerpse wijk 
Luchtbal.

Anne-Marie POELS

De tentoonstellingsruimte van WOOT ligt op een 
hoek en heeft twee grote ramen aan beide zijden, 
met een toegangsdeur daartussen. De ruimte 
is bijna een perfecte kopie van het atelier van 
Castelo in Lissabon, vertelt Lagast: “Dat is zo’n 
uitzonderlijke toevalligheid dat we iets met die 
twee ruimtes moesten doen.” En dus werkten de 
twee in eerste instantie samen in het atelier van 
Castelo en daarna vijf dagen in situ in WOOT. 
Wat zo tot stand kwam, was een architecturale in-
stallatie die zowel aan de werkruimte in Lissabon 
refereert, als aan de omgeving van WOOT.
Op een ondergrond van papier is een stapeling 
gemaakt van ongebakken stenen, sommige af-
gekant aan de hoeken, andere in rechthoekige 
aan bakstenen refererende vorm, en een paar in 
andere geometrische vormen zoals een cilinder. 
De stenen hebben grotendeels een grijze cement-
kleur – het is de kleur van de klei waarmee in het 
Portugese Montemor-o-Novo bakstenen gebak-
ken worden in een traditionele baksteenfabriek. 

De residentieplek voor hedendaagse kunstenaars 
Oficinas do Convento waar Castelo Lagast intro-
duceerde, werkt met die fabriek samen.

TEGELVLOER

Uitgangspunt van de installatie is het patroon van 
de tegelvloer in Castelo’s atelier: de vorm van de 
stenen is gebaseerd op de tekening van die vloer 
– al werd de vorm met afgekante hoeken gespie-
geld. De stenen werden gemaakt met behulp van 
mallen. Maar Castelo boetseerde ook een aantal 
stenen – onder andere een kleine, driekantige – 
met haar handen. De installatie zou dus gezien 
kunnen worden als een spiegeling van de vloer. 
Niettemin is zij geen directe kopie, maar is met 
de stenen een landschap gecreëerd. Het zou mis-
schien een stadsgezicht kunnen zijn, met hoog- en 
laagbouw, een wat hogere cilindervorm als refe-
rentiepunt, misschien is dit een fabriek binnen dit 
landschap. Zoals Alice in Wonderland doorheen 
de spiegel in een niet bestaande fantasiewereld 

stapte en ook een spiegel in ons dagelijks leven 
een beeld geeft dat tegelijk weerspiegeling en in-
terpretatie is, kijken we hier doorheen de spiegel 
naar een fantasiewereld van Lagast en Castelo.

GRID

Maar ook de ruimte van WOOT zit in de installa-
tie verwerkt. Zo zijn een aantal wit geschilderde 
vlakken op de muur gebaseerd op de lijnen die 
zich aftekenden toen de zon zich liet zien tijdens 
het werkproces. Het grid van de papieren vloer 
waarop Lagast en Castelo bouwden (aan de ene 
kant uitgesneden, aan de andere kant aan elkaar 
geplakt) is dan weer doorgetrokken en gespie-
geld van de tegelstoep buiten. Daarin tekent 
zich een vreemde onregelmatigheid af net voor 
hij de hoek ombuigt. Het zijn specifiek dat soort 
onregelmatigheden die in het werk van Lagast 
wel vaker opduiken: zo herschiep zij al het onre-
gelmatige karakter van een rijtje kasseien van 
een straat tot een werk. Maar net zo goed reflec-

teert deze ingreep het werk van Castelo, vertelt 
Lagast: “Die is altijd bijzonder nauwkeurig in het 
kijken naar lijnen en hoeken als ze in situ werkt 
en het precies weergeven daarvan in haar werk.” 
Zo legt ‘Mirrored Spaces’ nog een andere ge-
meenschappelijke grond in de oeuvres van de 
twee kunstenaars bloot: beiden werken aan de 
hand van een grondig onderzoek van hun om-
geving en blijken daar een bijzonder scherp oog 
voor te hebben. Wat hier resulteert in een prach-
tige, ingetogen installatie die alleen maar doet 
hopen dat het niet bij een eenmalige samenwer-
king blijft.

Katie Lagast en Marta Castelo, ‘Mirrored Spaces’ tot 4 februari in 
WOOT, Bostonstraat 30, Antwerpen. Open za van 14-18 u.  
www.oottt.be

Joana Vasconcelos in La Patinoire Royale, Brussel

trippen op textielkunst
Breien, haken en borduren: de Portugese Joana Vasconcelos, een internationale hoogvlieger, flikt het om vrouwelijk 
handwerk naar een fabelachtig niveau te katapulteren. De wereldkampioen van de textielkunst? Min of meer, maar het is 
nogal denigrerend om van textielkunst te spreken. ‘De fil(s) en aiguille(s)’, haar eerste solo in België, slingert zich weelderig 
en behoorlijk psychedelisch door La Patinoire Royale en de aanpalende Galerie Valérie Bach in Brussel.

Christine VUEGEN

‘Ik heb heel lang karate 
gedaan, op hoog niveau. 
Tegelijk maakte ik kunst. 
Karate en hedendaagse 
kunst hebben veel 
dingen gemeen: de 
strijd, de competitie, de 
concentratie’ Installatiezicht Joana Vasconcelos, ‘Material Girl’, 2015, gehaakt handwerk van katoen, stoffen, leds, ornamenten, opblaasvorm, voedings-

eenheid, staalkabels, 525 x 935 x 2300 cm, collectie van de kunstenaar. Courtesy Galerie Valérie Bach, Brussel. Foto: A. Greuzat, 2016

Katie Lagast - Marta Castelo, ‘Mirrored Spaces’, 2016, ongebakken klei, papier en potlood, witte verf op witte wand © foto Katie Lagast

Affordable Art Fair 

De Affordable Art Fair is een commerciële beurs 
die hedendaagse kunst tegen een betaalbare prijs 
bij een breed publiek aan wil bieden: het gaat over 
werken van 50 tot pakweg 5000 euro. Eén van de 
ingrepen waarmee de beurs de drempel bijvoor-
beeld verkleint, is het vermelden van de prijs bij de 
werken – opdat iedereen onmiddellijk ziet of een 
werk in zijn of haar budget past en daarvoor niet 
de galeriehouder moet aanspreken. Ondertussen 
zijn er over de wereld vijftien Affordable Art Fairs 
en één daarvan gaat door in Brussel, dit jaar van 
17 tot 20 februari op de site van Tour & Taxis. 
In een speciale afdeling mogen vier kunstenaars 
uit Academie Antwerpen en St. Lucas Antwerpen 
werk tentoonstellen, die laureaat waren van het 
artistieke parcours TO BE, georganiseerd door 
ADAA (Antwerp Design Arts Antiques) en in sa-
menwerking met lifeisart. Het betreft Aleksandra 
Majzel, Vera Gulikers, Victoria Iranzo en Karen 
Amanda Moser. Daarnaast worden zes jonge 
Belgische talenten geselecteerd door Affordable 
Art Fair Brussels i.s.m. beleggingsfonds Evi. 
Eén van hen wordt tijdens de beurs verkozen tot 
Evi Young Belgian Talent en krijgt een prijs van 
1000 euro en mag tentoonstellen in Evi agent-
schappen in België.
affordableartfair.com


