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Verf (de weerzin)
‘In de vijfentwintig jaar dat ik bezig ben, zijn mijn interesses stabiel
en hetzelfde gebleven. Ik ben geen impulsieve of intuïtieve kunstenaar. Het is fijn om met een plan te werken, en al kunnen de thema’s
verschillen, in het handelen zelf zit een zekere rationaliteit. Toen ik
vijftien jaar geleden stopte met schilderen, wilde ik vooral groot werken,
met andere materialen en andere onderwerpen dan alleen mezelf.
Daar heb ik ook radicaal mee gebroken toen ik moeder werd. Deze
grote werken, de portretten, kosten veel tijd en ik had juist minder
tijd. Ik wilde iets nieuws, maar dat kostte energie die ik niet had. Het
stagneerde, het was saai op het atelier, en toch maar doorgaan. En
toen stopte ik helemaal ... ’
De contemporaine kunst kent weinig diversiteit in esthetische voorkeuren. Vrijwel
alles wordt gemeten met de maat van
het abstract modernisme, zelfs al zou de
kunstenaar dat niet wensen voor haar
eigen werk. Terwijl zij nog volop aan het
schilderen was, kwamen in haar werken
plotse symmetrieën voor, in bijvoorbeeld
gespiegelde portretten. Dit zijn vooruitwijzingen naar de patroonlust van het dessin
in textiel. Opstand tegen het schilderen
door symmetrie toe te laten, als bij een
andere esthetische voorkeur.
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‘Terugkijkend naar waar ik vandaan kom, mijn studie, probeerde ik te
werken met de middelen die ik toen voorhanden had. De manier waarop,
de techniek zelf, was niet interessant. Ik was met “beeld” bezig. Iedereen
was met “beeld” bezig. Ik koos voor olieverf en doek, omdat ik serieus
genomen wilde worden. Niemand op de academie werkte met textiel,
daarom heb ik het denk ik lang uitgesteld. In die tijd heb ik de kleine
schilderijtjes gemaakt. Mijn wereld was kleiner. Onbeholpen, daar kwam
ik vandaan. Achteraf gezien had ik misschien een stuk over kunnen slaan
in mijn ontwikkeling, door dicht bij mezelf te blijven zonder concessies te
doen aan de heersende smaak. Ik heb het gevoel dat het nu pas begint.’

Paint (the aversion)
‘In my twenty-five years of artistic practice, my interests have remained
stable and unchanged. I am not an impulsive or intuitive artist.
I like working from a plan, and even when the themes differ, there’s
a sense of rationality in the act itself. When I quit painting fifteen
years ago, I mostly wanted to work on large-scale things, using
new materials and different subjects than just myself. Becoming a
mother was a radical turning point. Those big works, the portraits,
took a great deal of time, which I just didn’t have anymore. I wanted
something new, but that required more energy than I had. Everything stagnated, the studio became a drag, and still I pressed on.
Until I stopped altogether ... ’
Contemporary art is not characterised
by the great diversity of its preferences.
Almost everything is measured by the
standards of abstract modernism, regardless of whether the artist wants her work
to be viewed through that lens. While she
was still in the middle of painting, her work
suddenly began showing symmetries –
in mirrored portraits for example. This
turned out to foreshadow a predilection
for patterns in fabric design. Standing up
to painting by allowing symmetry, like
with other aesthetic preferences.

‘Looking back at where I came from, my studies, I tried to work
with the means I had. Method and technique didn’t interest me. My
focus was on the image. Everyone was. I opted for oil on canvas,
because I wanted to be taken seriously. No one at the academy
worked with fabric, I think that’s why it took me so long to make
the switch. That period is when I made my tiny paintings. My world
was smaller. Awkwardness was my basis. In hindsight, I could’ve
skipped part of my development by staying true to myself and not
making concessions to prevailing tastes. I feel like I’m only just
getting started with that.’

De generatie kunstenaars waartoe Verwaaijen behoort, is niet
vanzelfsprekend opgevoed met kunst en cultuur. Toch kenmerken
veel van hun praktijken zich door interesses of inzichten die
gevoed worden door ervaringen uit de eigen directe omgeving.
In het geval van Verwaaijen betreft het de stoffenzaak van haar
moeder, waar de liefde voor textiel is ontstaan. Die uitte zich
aanvankelijk in het verbeelden van de textuur van stoffen in
haar schilderijen. Daarna speelde het materiaal zelf een rol om
tot een realistische weergave te komen. De stap die volgde was
rigoureus door het verlaten van het veilige domein van de kunst
om, zonder de erkende werkvormen, een beeldtaal te exploreren
uit een onbekende omgeving en deze vervolgens binnen de kaders
van de kunst te brengen.

Man (de wereld)
‘Ik woon in een wijk met veel moslims. Dat zijn mijn buren en daar
leef ik mee. Daar leven we allemaal mee. Ik houd ook van deze
buurt die me heeft gevormd. En toen gebeurde er iets in de wereld
waardoor iedereen anders naar hen ging kijken. Ineens werd een
cultuur massaal veroordeeld. We werden bang gemaakt. Ik wilde
hen juist leren kennen. Ik heb zelfs een tijdje Arabisch geleerd
omdat we van hen verwachten in te burgeren, maar zelf doen we
weinig aan het leren kennen van een andere cultuur dan die waarin
we zijn opgegroeid.’
Met 11 september 2001 veranderde de
wereld niet, maar werd er een aspect
aan toegevoegd dat eerder niet overal
was erkend, namelijk dat veel mensen
zich anders wensen uit te drukken dan
voorheen werd aangenomen, en geen deel
willen uitmaken van de globaal gedachte
wereld vanuit één economisch ideaal. Een
geweldsact was nodig om dit te doen inzien.
De kunstenaar toont met haar werken dat
er vele, ook beeldende vocabulaires bestaan
waarmee individuen over zichzelf willen
vertellen, over de grenzen van culturen
heen, in een poging de beperkingen
van het individu achter zich te laten.

‘Er is veel aan de hand in de wereld, zeker in het Midden-Oosten.
Maar het zou ook China kunnen zijn of Latijns-Amerika, dat eerder
mijn aandacht had. Wij hebben een goed leven hier, er gebeuren
wel erge dingen, maar dat zijn incidenten. Wat er in andere landen
gebeurt, de vreselijke dingen die je ziet en hoort, ik heb daar moeite
mee. Het is erg makkelijk om dat vanuit hier te veroordelen. Wij leven,
maar zij overleven. Dat is het systeem van die maatschappij met
een groepsdruk waarbij al onze meningen en principes in het niet
vallen. Ik kan me voorstellen hoe dat is, al die littekens in je leven.’

Vrouw (de kunst)
‘De devotie voor de oude meesters verdween op het moment dat
ik besloot dat realisme geen plaats meer had in mijn werk. Wat ik
vroeger voelde bij een klassiek meesterwerk, zoals bijvoorbeeld
van Rembrandt, is verdwenen. Sterker nog, ik ben daar klaar mee,
al dat gedoe eromheen. Veel van de werken zijn mijns inziens
overgewaardeerd publiek bezit. Het zijn ook allemaal mannen en
dat maakt de weerzin groter. Eerder had ik daar geen last van, ik
accepteerde het als een situatie die niet veranderd kon worden. Nu
kan ik daar boos om worden, dat nu pas vrouwen worden ontdekt
en gewaardeerd in de kunstgeschiedenis.
Toch heb ik altijd wel geregistreerd en onderzocht of er ook vrouwen
deel uit maakten van exposities. Het is geen motief in mijn werk,
ik ben voorstander, maar niet in de vorm van een feministische
beweging. Ik kan nu meer genieten van het kijken naar hedendaags
werk zoals van Lili Dujourie (1941). Haar werk deed me eerst

For Verwaaijen’s generation of artists, being brought up to
appreciate art and culture is not a given. Nonetheless, their
practice often displays interests and insights informed by
experiences from their direct surroundings. In Verwaaijen’s
case, it was her mother’s fabric shop that fostered a love for
textiles. This was initially expressed through the portrayal
of cloth textures in her paintings. The material itself then
played a role in achieving a realistic representation. The
following step was a rigorous one: she left the safe domain
of art and, without the aid of recognised methods, explored
a visual language from an unknown world, which she then
introduced into the framework of art.

niets, het wekte zelfs irritatie en wrevel op. Nu waardeer ik het juist
heel erg. Ondanks de weerstand heb ik het toch gekoesterd. Met
terugwerkende kracht, want ik zie dat invloeden van haar werk in
het mijne zijn beland. Ik ben niet alleen bevrijd in het gebruik van
materiaal, maar ook in de perceptie van het werk van anderen.’
Het zijn twee handelingen tegelijkertijd als de kunstenaar iets uit de ene
context haalt om het in de tweede
te plaatsen. Zij maakt een object, of
deel ervan, los uit het ene betekenisvolle netwerk en brengt het onder
in het tweede. Het losmaken is een
welbewuste handeling van de kunstenaar. Dat zij het elders loslaat, heeft
de intentie om aan het publiek te
vragen een nieuwe verbinding van
inhouden te ontwikkelen. Wat door
sommigen ‘deconstructie’ genoemd
wordt, is nooit een individuele aangelegenheid, maar altijd een handeling
in een gemeenschap van mensen. Het kunstwerk is
een uitnodiging van de kunstenaar om haar werk op te
nemen in de levendige omgeving van anderen.

Man (the world)
‘There are a lot of Muslims living around me. They are my neighbours
and I live with them. It’s something we all live with. And I love this
neighbourhood – it shaped me. But then, something happened
in the world that completely overturned the way people looked at
them. All of a sudden, one culture was cast as the perpetrator. We
were told to fear them. I just wanted to get to know them. I even
took Arabic for a while: we always expect others to integrate, but
rarely make an effort ourselves to learn about different cultures
from the one we grew up in.’
On 11 September 2001, the world did
not change; rather, an aspect was introduced that had not been universally
acknowledged prior, which is that there
are a lot of people who want to express
themselves in a different way than is
understood, who don’t want to be part of
a globalised world based on one economic
ideal. It took an act of violence for people
to realise this. The artist’s work demonstrates that there is a range of vocabularies, including visual ones, through
which individuals talk about themselves,
across cultural boundaries, in an attempt to
overcome the limitations of the individual.

‘There’s a lot going on in the world, especially in the Middle East.
But you might as well substitute China, or Latin America, which
used to be my focus. Our life here is good, bad things happen,
sure, but those are incidents. The dreadful things you see and
hear about happening in other countries, I struggle with that. It’s
all too easy to pass judgement from here. While we are living, they
are surviving. That’s the system of a society with a peer pressure
that completely overrides all of our opinions and principles. I can
imagine what it’s like, all those scars on your life.’

‘My devotion for the work of the Old Masters faded away the
moment I decided there was no longer a place for realism in my
work. Everything I used to feel when viewing a classical masterpiece by, say, Rembrandt, is gone. In fact, I’ve been completely
turned off by all the hubbub surrounding them. A lot of those
works, I think, are overrated public property. It’s also exclusively
men, which only increases my aversion. That didn’t bother me
before; I accepted it as a fait accompli. But now, it can really
upset me, the time it has taken for women to be discovered and
appreciated in art history.
In any case, I’ve always registered and investigated whether
women were part of expositions. This is not a motif in my work,
I’m a proponent, but not in a way that’s expressed as a feminist
movement. Now I get more enjoyment viewing contemporary
work like Lili Dujourie’s (1941). I wasn’t initially keen on her

‘Apparently I see the world through the lens of a masculine/
feminine divide. I use shapes derived from Islamic visual culture.
Hard, geometric shapes are masculine, and I express them
through fabric, which represents the feminine. This is a plea
for change: why should everything stay the way men decided?
The Arab world is particularly contradictory in this, using lavish
decorative patterns while banning women from ostentatious
display. The gulf between the world without and the life within
is vast. Arab women are not eager to talk about this subject,
and while I do speak with them, I’m not sure whether they get
my work. I don’t want to insult them – can I explain to them
that this shouldn’t be taken as criticism? That placing things in
unintended contexts is meant to confront those with the power
to change the rules?’

De keuze om vanuit waardering en betrokkenheid
de Arabische wereld toe te laten in het werk, is ogenschijnlijk in tegenspraak met de feministische optiek
die sturend is in Verwaaijens werk. Het uitvergroten van
een beladen context, de discriminatie van een geloof, is
herkenbaar voor de beschouwer – zowel op mondiale
schaal als in de eigen omgeving. Dit opent de mogelijkheid om hierbinnen de focus te verleggen naar de
verhouding tussen man en vrouw, eveneens een vraag
die te groot is om in abstracte termen te beantwoorden.

The decision, informed by appreciation and engagement, to invite the Arab world into her work,
seemingly contradicts the feminist perspective
guiding Verwaaijen’s work. Magnifying a loaded
context, the discrimination of a faith, is something
viewers can recognise – both on a global scale and
in their own surroundings. This opens up the possibility to shift the focus onto the relation between
men and women, another question that is too great
to answer in abstract terms.

‘Ik heb last van de dingen die niet goed gaan in de wereld en dit
zet ik om in dingen maken. Het is een manier om hiermee om te
gaan. We zijn individu, maar ook een gezamenlijkheid. Kinke Kooi
(1961) zei een keer heel mooi dat je als kunstenaar altijd wordt
gezien als een individu, alsof alle ideeën alleen uit jezelf voortkomen,
maar je bent uiteindelijk het product van alle mensen waarmee je
samenleeft. Daar is de maatschappij niet op ingesteld. Het is niet
helemaal waarheidsgetrouw om alleen individueel te denken. Ik
pleit voor samen, dat zou meer erkend moeten worden. Nieuwe
stappen worden gestuurd door anderen, door ontmoetingen. Er
gaat iemand weg, er komt iemand bij. Dat soort momenten halen
je uit je routine, ze verfrissen je blik. Een verandering in je werk is
makkelijker door te zetten als een verandering je overkomt. Het is
een kwestie van energie. Je hebt minder energie om te twijfelen,
minder last van reserves, de keuzes worden radicaler.’
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When an artist takes something
from context and places it in
another, that constitutes two
simultaneous acts. She extracts
an object, or part of it, from
one network of meaning and
inserts it into a new network.
That extraction is a conscious
act on the artist’s part. Setting
it free elsewhere is intended
as a challenge to the public to
establish a new connection of
meanings. What is referred to
as ‘deconstruction’ by some is
never an individual undertaking,
but always an act of a community of people. The
work of art is the artist’s invitation to incorporate
her work in other people’s living surroundings.

‘Blijkbaar deel ik de wereld op in mannelijk en vrouwelijk. Ik gebruik
vormen, ontleend aan de beeldcultuur van de islam. Harde geometrische vormen zijn mannelijk, die ik tot uitdrukking breng in textiel,
wat staat voor het vrouwelijke. Het is een pleidooi om dingen te
veranderen, want waarom moeten ze altijd blijven zoals ze ooit door
mannen zijn bedacht? Juist de Arabische wereld is daar tegenstrijdig
in, er worden overdadige versieringen gebruikt terwijl vrouwen zich
niet te uitbundig mogen vertonen. Waar er een verschil is tussen
de wereld buiten en het leven binnen. Arabische vrouwen laten
zich niet makkelijk over dit onderwerp uit. Ik spreek hen wel, ik
weet alleen niet of ze mijn werk begrijpen. Ik wil hen niet kwetsen
– kan ik hen uitleggen dat het geen kritiek is? Dat het plaatsen
van dingen in een andere context bedoeld is voor hen die wel de
regels kunnen veranderen?’

Textiel (de uitdrukking)

Woman (the art)

work, to the point that it even irritated and grated on me. But I’ve
come to appreciate it greatly. Despite my aversion, I cherish it.
Retroactively in fact, as I can see that influences from her work
have ended up in mine. Not only have I been liberated in my use
of materials, but also in the perception of other people’s work.’

Fabric (the expression)
‘It bothers me when things are not right in the world, and I turn
that unease into creation. It’s a way of coping. We are individuals,
but also a collective. Kinke Kooi (1961) phrased it very well: as
an artist, you’re always conceived of as an individual, like all your
ideas just spring forth from you, but in the end you’re still the
product of all the people who you live with. That’s not how our
society is organised. Thinking purely in terms of the individual
is not quite truthful. I want to make a plea for togetherness, we
should all acknowledge that more. New steps are guided by others,
through encounters. One person leaves, another enters. These
are the moments that break the habit, that refresh your outlook.
A change in your work is easier to maintain when it’s something
that happens to you. It’s a matter of energy. You don’t have as
much energy to doubt, less reserves weighing you down, and
your choices become more radical.’

De uiteindelijke keuze om te werken met textiel, in plaats
van met verf, heeft een persoonlijke kant, want het is
het favoriete materiaal van de kunstenaar. Maar het
heeft ook een inhoudelijke, omdat zij het standpunt
ermee naar voren brengt
dat er geen minderwaardige materialen bestaan
waarmee kunstenaars
willen werken. Textiel is
in die zin niet alleen een
polemisch materiaal,
maar ook een waarmee
een heel scala aan andere
betekenisvormen kan
ontstaan. De kunstenaar toont daadwerkelijk aan dat een
grotere diversiteit aan esthetische voorkeuren mogelijk
is. Zij zegt het niet, maar maakt het tastbaar in textiel.
De woorden ‘textiel’ en ‘tekst’ lijken niet toevallig op
elkaar, want ze hebben dezelfde stam in het Latijnse
‘textus’ (weefsel, vlechtwerk, aaneengesloten reeks).

‘Ik werd verliefd op een onderwerp, ik voelde dat ik leefde. Ik
leerde de wereld buiten het atelier kennen en toen kwam het
maken weer vanzelf, klip en klaar. Dat kan alleen als je iets te
vertellen hebt, anders moet je het niet doen. Ik wilde niet meer
heel lang aan iets werken dat alleen maar mooi is, dat mensen
mooi vinden omdat het lijkt. Verf werkte niet meer, krijt werkte
niet meer, maar textiel is troost. Het ging eerst om de stofuitdrukking, later ook om het meditatieve aspect. Het maakt niet alleen
de wereld zachter, het is ook de schoonheid van het materiaal.
Verf kan bijna niets. Textiel staat lager in de orde dan verf, maar ik
schilder nu met textiel. De schilderkunst is een mannelijk terrein.
Textiel is de opvolger van verf.’

Verwaaijen gebruikt ‘verf ’ als metafoor. De schilderkunst
is historisch gezien een door mannen gedomineerde
omgeving waarin de vrouw, als beoefenaar van het metier,
een uitzondering was. Het schilderij Judith en Holofernes
van Artemisia Gentileschi werd vanuit mannelijk perspectief als ongewoon gewelddadig beschouwd, en een indirecte
aanval op de man. De vrouw is hier als menselijke heldin
weergegeven, wat verontrustend is omdat zij zo niet voldoet
aan het gewenste vrouwbeeld. Gentileschi is in dit geval
niet alleen kunstenaar, maar ze bevraagt ook de positionele
weergave van de vrouw in de kunst. Dit valt af te zetten
tegen andere voorbeelden van de vrouw als wreker, maar
dan voorgesteld door mannen, zoals Dulle Griet van Pieter
Brueghel de Oude, weerzinwekkend in haar imitatie van
de man. Of de personificatie van dé mysterieuze vrouw
in de roman SHE van H. Rider Haggard waar ‘She-whomust-be-obeyed’ van een uitzonderlijke schoonheid
is, even almachtig als wispelturig. Verwaaijen stelt met
haar afwijzing van verf dat de vrouw als kunstenaar geen
noodzaak heeft om zich te verhouden tot een materiaal
wanneer dit belast is met criteria die niet overeenkomen
met haar eigen voorwaarden.

There’s a personal side to the eventual choice of
textiles over paint, since it’s the artist’s favoured
material. But there’s also a meaningful aspect
involved, as this is her way of arguing there’s no
such thing as inferior
materials in an artist’s
practice. Fabric, then,
is not just a polemic
material, but also a
source that brings
about a whole range of
meanings. The artist
actually demonstrates
that it’s possible to
have a greater diversity in aesthetic preferences.
She doesn’t say so out loud, but shows it in her fabric.
It’s no coincidence that the words for ‘textile’ and
‘text’ are so similar: they both derive from the
same Latin term ‘textus’ (tissue, weaving, interconnection).

‘I fell in love with a subject, I felt alive. I learned about the world
outside my studio and creation came as natural again, just like
that. That only works if you’ve got something to say, otherwise
there’s no point. I didn’t want to spend a huge amount of time
on something that was just pretty to look at anymore, something
people like because it resembles the real thing. Paint wasn’t doing
it anymore, neither were crayons, but fabric gave me solace. Initially
it was about rendering the texture, but the meditative aspect also
followed later. It doesn’t just make the world a softer place, it’s also
about the beauty of the material. Paint can hardly do anything.
Textiles are on a lower rung than paint, but now I paint in textile. The
art of painting is a man’s domain. Fabric is the successor to paint.’

Verwaaijen uses ‘paint’ as a metaphor. Painting has
historically been a male-dominated field, where the
female practitioner of the art is an exception. From
the male perspective, Artemisia Gentileschi’s painting
Judith and Holofernes was considered to be excessively
violent, and an indirect attack on man. It depicts a
woman as a human heroine, which is disturbing as
it places her outside the desired notion of femininity. Gentileschi is not just an artist here; she also
challenges the way a woman’s position is portrayed
in art. Contrast this case with other examples of the
woman-as-avenger, but depicted by men, such as
Pieter Brueghel the Elder’s Dull Gret, who performs
in a revolting imitation of man. Or take the mystery
woman personified in H. Rider Haggard’s novel SHE,
in which ‘She-who-must-be-obeyed’ is exceptionally
beautiful, as all-powerful as she is capricious. In
rejecting paint, Verwaaijen posits that a female artist
is not obliged to relate to a material that’s charged
with criteria that don’t match her own conditions.
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Babi Badalov
I am euromental 2015

kleine zaal
M HKA
Antwerpen

Babi Badalov is een gedwongen nomade en komt oorspronkelijk
uit Azerbeidzjan. Hij wordt in 1959 geboren in Lerik, dichtbij de
Iraanse grens. Na zijn studies aan de kunstacademie verhuist hij
naar Sint-Petersburg, in die tijd de culturele hoofdstad van de
Sovjet-Unie. Hij wordt lid van de onafhankelijke kunstenaarsgroep
Associatie van Experimentele Visuele Kunst (TEII) en neemt met
hen deel aan verschillende tentoonstellingen in Rusland en het
buitenland. Vanwege zijn politiek-kritische werk maar ook door
de groeiende criminaliteit, het nationalisme en de homofobie in
Sint-Petersburg, vertrekt hij naar Europa in de hoop er politiek
asiel te verkrijgen. Hij wil naar Engeland emigreren, maar in
2008 wordt zijn verblijfsvergunning afgewezen en wordt hij
op het vliegtuig naar Bakoe gezet. Daar aangekomen moet hij
meteen weer onderduiken, omdat hij bedreigd wordt vanwege zijn
homoseksualiteit. Hij vlucht daarom terug naar Sint-Petersburg,
maar ook daar voelt hij zich geïntimideerd. Nog in december van
hetzelfde jaar vlucht hij naar Frankrijk. In april 2011 wordt hem
daar uiteindelijk wel politiek asiel verleend.

collectie M HKA, Antwerpen / Antwerp
Leen De Backer
curator M HKA, Antwerpen

Babi Badalov en Cécile Verwaaijen

Babi Badalov and Cécile Verwaaijen

Babi Badalov en Cécile Verwaaijen zoeken in hun oeuvre naar
een directe aansluiting bij sociale en politieke processen binnen
onze samenleving. De persoonlijke ervaringen die ze in hun
werk integreren, verhogen het gevoel van authenticiteit van dit
engagement. Niet alleen wijzen hun artistieke experimenten naar
maatschappelijke problemen, ze geven ook nieuwe mogelijke
perspectieven.

In the oeuvres of both Babi Badalov and Cécile Verwaaijen,
the artists try to find a direct connection to social and political
processes in our society. The personal experiences they
integrate into their work strengthen the sense of authentic
engagement. Not only do their artistic experiments refer to
societal problems, they also showcase new perspectives and
possibilities.

Cécile Verwaaijen heeft altijd gewerkt rond de thema’s sociale,
politieke en sekse ongelijkheid. Openheid, tolerantie en kennis
van andere culturen zijn voor haar belangrijke maatschappelijke
waarden. Wat ‘uitburgeren’ wordt genoemd, maakt voor haar een
essentieel deel uit van haar leven en bepaalt voor een groot stuk
haar artistieke werking.
Van in het begin van haar carrière probeert Cécile
Verwaaijen een soort universele mens in al zijn uniciteit en
kwetsbaarheid neer te zetten. Eerst gebruikt ze zichzelf als model,
maar vanaf 2005 zal ze ook anderen portretteren. Dikwijls gaat
het om mensen met Arabische roots. Zo is er een grote pastel
van een Arabische buurjongen. ‘Door stijlkenmerken uit de OudNederlandse Schilderkunst en de Vlaamse Primitieven, zoals
lichtval, compositie, pose, stofuitdrukking of het gebruik van
attributen, wordt de “vreemde” ander omarmd. Zo ontstaat een
esthetische integratie. Ik verbeeld op deze wijze een universele
mens,’ zegt ze.
Steeds verder probeert Verwaaijen de Arabische cultuur
te doorgronden. Ze leert ook de Arabische taal.

Cécile Verwaaijen’s work has always been characterised by
themes of social, political and sexual inequality. To her, social
values like openness, tolerance and understanding are key.
The principle of uitburgeren (which might be rendered as
‘extegration’ in English) is an essential part of her life, and
often plays a deciding role in her artistic practice.
From the start of her career onwards, Cécile Verwaaijen
has tried to present a sort of universal person along with all
his uniqueness and vulnerability. Initially only using herself as
a model, she has also portrayed others from 2005 on. These
others are often people with Arabic roots. One example is
a large pastel picture of an Arab neighbourhood boy. ‘That
which is “foreign” is embraced through the use of stylistic
characteristics from Old Dutch painting and the Flemish
Primitives, including lighting, composition, posing, texturing
and attributes. This brings about aesthetic integration, which
allows me to portray a universal person,’ she comments.
In her continued efforts to understand Arabic culture,
Verwaaijen has also taken up learning the Arabic language.

In haar huidige werk is Cécile Verwaaijen vooral bezig met stoffen.
Ze is zeer vertrouwd met deze materie, omdat ze is opgegroeid
tussen manufacturen; haar ouders hadden namelijk een
textielzaak. Ze speelt zowel met de technische aspecten ervan als
met de tactiele en visuele kwaliteiten. Het gebruik van textiel legt
ook een brug naar de Arabische cultuur, waarin naast kalligrafie
weefsels in allerlei vormen een belangrijke kunstuiting zijn. Ze
integreert Arabische motieven en versieringen van gebedskleden,
tapijten, gordijnen en kleding in haar werk. De ontleende patronen
worden gedeconstrueerd of in nieuwe constellaties geplaatst.
De beeldtaal die ze gebruikt is dus niet meer figuratief maar
abstract. Dat wil echter niet zeggen dat ze zonder betekenis
is. Wat gebeurt er wanneer traditionele composities worden
gedeformeerd? Blijven er nog resten van de oorspronkelijke inzet
hangen? Wat vertelt de nieuwe constellatie? Zoals ze zelf zegt,
zijn deze werken in de eerste plaats ‘een pleidooi voor hervorming
van oude systemen die knellen, uitsluiten en onderdrukken.’

Cécile Verwaaijen’s current work is mainly focused on fabric.
Having grown up amid textile workshops, she is intimately
familiar with the material – her parents owned a textile business.
She plays with its technical aspects and its tactile and visual
qualities alike. The use of fabric also forms a connection
to Arabic culture, in which it stands alongside calligraphy
as a key form of artistic expression. She integrates Arabic
motifs and decorations from prayer mats, tapestries, curtains
and clothing into her work. The derived patterns are then
deconstructed or placed into new configurations, resulting in a
visual language that is abstract rather than figurative. This does
not mean, however, that it is without meaning. What happens
when traditional compositions are deformed? Are there any
traces lingering from the original input? What does this new
constellation tell us? As she says herself, these works are
first and foremost ‘a plea for reform where the old systems
constrict, exclude and oppress’.

Het werk van Babi Badalov vertrekt vanuit een tegenovergestelde
positie, namelijk vanuit het gegeven de allochtoon, de ‘Ander’ te
zijn. Hij heeft het niet over uitburgering maar over inburgering, en
kan in die zin als de pendant van Cecile Verwaaijen beschouwd
worden.

Babi Badalov’s work departs from the opposite perspective,
that is, the notion of being seen as foreign, as ‘Other’. Instead
of extegration, he talks about integration, in a way making him
Cecile Verwaaijen’s pendant.

Babi Badalov presenteert zijn oeuvre als ‘visuele poëzie’ en
werkt met schilderkunst, installatie en performance. Zijn werk
maakt een spreidstand tussen beeldende kunst en poëzie. Op
basis van zijn persoonlijke ervaring met taalongemakken tijdens
zijn rondzwervingen als vluchteling en migrant, vermengt hij
verschillende talen en orthografische systemen, en combineert
hij woorden en beelden uit verschillende culturen.
Mensen die een nomadisch leven leiden – kunstenaars,
maar ook economische migranten of politieke vluchtelingen –
hebben niet enkel te maken met voordelen in hun nieuwe situatie,
ze moeten ook strijd voeren om zich cultureel te integreren en
kunnen vooral, zoals Badalov het noemt, een gevangene van de
taal worden.
Badalov is in de eerste plaats geïnteresseerd in de manier
waarop taal individuen kan isoleren, doordat ze niet dezelfde
taal spreken. Zijn observaties combineert hij met reflecties
over actuele geopolitieke problemen die zijn eigen persoonlijke
ervaringen weerspiegelen. Badalov tast de grenzen van de taal
af en verkent de beperkingen die ze oplegt. Hij gebruikt vooral
linguïstische vondsten. Op basis van mogelijke misverstanden
door onvoldoende talenkennis maakt hij associaties of haalt hij
woorden uit elkaar of verdraait hij ze.
Badalov is ook geïnteresseerd in het manipuleren van
betekenis door het visualiseren van taal. Voor hem is schrijven
tekenen, en omgekeerd. Letters lopen uit in sierlijke ornamenten.
Hij wil afbeeldingen met letters maken.
De speelwoorden van Badalov gaan ook ergens over:
nationalisme, culturele integratie, consumptie, gendergelijkheid,
mondialisering ... Dat maakt van zijn kunst een verhaal van
outsiders, van insluiten en uitsluiten, en van taalbarrières die
communicatie moeilijk maar nooit onmogelijk maken. Ook de
beschilderde doeken uit de serie I am Euromental, oorspronkelijk
gemaakt voor de Biënnale van Moskou in 2015, zijn een speels
linguïstisch onderzoek. Hij maakt hybride woorden door de
kern te veranderen: social-east, national-east, documentaleast enzovoort. Woorden als ‘Sorry’ en ‘Worry’ vormt hij om tot
oosterse arabesken.
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Babi Badalov en Cécile Verwaaijen geven vanuit hun persoonlijke
ervaringen een beeld van de maatschappij. Hun werk is zowel
een weerspiegeling van de eigen geschiedenis als van de
globale krachten die de wereld structureren. Bij Badalov door
de betekenis van woorden te manipuleren en taal een eigen
visualiteit te geven, bij Verwaaijen door ornamenten met betekenis
op te laden.

Babi Badalov is a forced nomad, originally hailing from
Azerbaijan. He was born in Lerik in 1959, near the Iranian
border. After completing his studies at the art academy,
he moves to Saint Petersburg, the Soviet Union’s then
cultural capital. He joins the independent artists’ collective
Association of Experimental Visual Art (TEII), participating in
various expositions in Russia and abroad. Because of the
politically critical nature of his work and increasing criminality,
nationalism and homophobia in Saint Petersburg, he departs
for Europe hoping to be granted political asylum. He tries to
migrate to England, but his residency permit is turned down
in 2008, and he is put on a plane to Baku. Once arrived, he
is immediately forced into hiding, fearing for threats over his
homosexuality. He escapes to Saint Petersburg again, but
feels intimidated there too. In December of the same year,
he flees to Paris, eventually being granted political asylum in
April of 2011.
Babi Badalov, who works with painting, installations and
performances, presents his oeuvre as ‘visual poetry’. His works
straddle visual art and poetry. He uses his personal experience
with linguistic inconvenience on his travels as a refugee and
migrant to mix various languages and orthographic systems,
combining words and images from a range of cultures.
Those who lead a nomad’s life – artists, but also
economic migrants and political refugees – aren’t greeted
solely with advantages in their new situation. They also have
to fight to be able to integrate culturally and may end up
becoming, as Badalov puts it, prisoners of language.
Badalov is primarily interested in the way language can
isolate individuals when they don’t speak the same language.
He combines his observations with contemplations on current
geopolitical problems that reflect his personal experiences.
Testing the boundaries of language, Badalov tries to find the
restrictions it imposes. He mainly uses linguistic inventions
for this, taking possible misunderstandings stemming from a
lack of language comprehension to build associations, and to
disassemble and twist words into new forms.
Badalov also takes an interest in manipulating meaning
through linguistic visualisation. To him, writing and drawing are
two sides of the same coin. Letters on paper end in elegant
ornaments. He tries to make images out of letters.
Badalov’s wordplay actually has meaning to it:
nationalism, cultural integration, consumption, gender equality,
globalisation ... This makes his art into a story of outsiders, of
inclusion and exclusion, and of language barriers that hinder
but never preclude communication. The painted canvases
from his series I am Euromental, originally produced for the
2015 Moscow Biennale, are also a playful linguistic study.
By changing their core, he creates hybrid words: social-east,
national-east, documental-east and so on. He reshapes words
like ‘Sorry’ and ‘Worry’ into eastern arabesques.
Babi Badalov and Cécile Verwaaijen present their vision
of society based on their personal experiences. Their work
reflects both their own history and the global forces that
underpin the world. Badalov does this by manipulating the
meaning of words and the visualisation of language, Verwaaijen
by charging ornaments with meaning.
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Cécile Verwaaijen

benedenzaal

Cécile Verwaaijen (Silvolde, 1968) werkt sinds 2018 aan de
serie Learning Arabic. Ze gaf een periode Nederlandse les aan
‘nieuwkomers’, vaak met een Arabische achtergrond, en leerde
deze mensen beter kennen. Al snel wilde ze zelf Arabisch leren:
ze vond de klanken van de taal fascinerend. Het was het begin
van een proces van ‘uitburgeren’, dat leidde tot de reeks werken
die nu in Club Solo is te zien. ‘Deze reeks gaat over het leren
kennen en begrijpen van de Arabische cultuur. Het leren van de
Arabische taal was voor mij een manier om achter de schermen
van een complexe samenleving te kunnen kijken. Ik verlang ernaar
die wereld zachter te maken en de harde, gruwelijke beelden die
dagelijks voorbijkomen en gerelateerd zijn aan de Arabische wereld
een tegenwicht te bieden.’

1

De twee zalen van Club Solo vroegen om een grootse ruimtelijke
benadering. Verwaaijen bouwde bestaande werken uit en voegde
nieuwe elementen toe. Ongemerkt groeide er een verschil tussen
de beneden- en bovenruimte. De benedenzaal baadt nu in mooie
kleuren en zachte stoffen, en laat een kant van de Arabische wereld
zien waar westerse toeristen van houden. De bovenzaal laat een
minder toegankelijke kant zien – misschien wel de onmogelijkheid
voor een westerling ooit echt te worden toegelaten in deze wereld.
Sommige titels van werken verwijzen naar de eerste woorden
die je tijdens een taalcursus leert. Andere bestaan uit beladen
Arabische woorden als ‘Hamas’ en ‘Jazeera’. Verwaaijen wil deze
woorden herleiden tot hun oorspronkelijke betekenis en losmaken
van hun negatieve klank. ‘Ik ben geen activist, maar mijn aandacht
gaat wel uit naar conflictueuze gebieden. Een conflict vraagt om
het innemen van een standpunt, maar liever doe ik dat niet en deel
ik mijn ervaringen met anderen. Ervaringen hebben meer potentie
dan meningen. Meningen hebben nooit vrede gebracht.’

Goodnight / Leila Saeeda /

ليلة سعيدة

gang boven
4

p. 6 – 9

De installatie Goodnight vult de benedenzaal.
Verwaaijen heeft pilaren die zijn opgebouwd uit tapijten
en gebedskleden toegevoegd aan de bestaande
situatie. ‘Pilaren bieden gewoonlijk stevigheid, maar
hier is sprake van een schijnstevigheid.’ De cirkels op
de vloer lijken uit de pilaren te vloeien en contact te
zoeken met de ijzeren pilaren. Op de vloer ligt ook
een comfortabel kleed om op te rusten of mee weg
te zweven. Een werktafel met stoffen verwijst naar de
kledingzaak waarin Verwaaijen is opgegroeid, maar
laat vooral zien hoe haar materiaal in de loop van haar
kunstenaarschap voortdurend verandert. Waar ze
vroeger schilderde met olieverf, doet ze dat nu met stof.
In dat materiaal komen de twee werelden waarin ze zich
begeeft samen. Daarmee is de installatie een poging tot
‘esthetische integratie’ van verschillende opvattingen.
2

Mandala

Ojalá

Vogelnestje / Achterovervallend / Handstand

bovenzaal
5

Guillotine / Muqsala /

6

Niqaab /

النقاب

مقصلة

p. 12, 21

Niqaabs draaien als cirkels in en om elkaar. Je tuurt in
een wereld die je nooit kunt betreden.

p.5, 8 – 9

ممتاز

De wandinstallatie met de Spaanse titel Ojalá (‘laten
we hopen dat …’) bestaat uit gebedskleden die letterlijk
uit elkaar zijn gehaald. ‘Door de rangschikking van
de onderdelen in een nieuwe compositie krijgen de
gebedskleden een andere betekenis en waarde. Het
is een aanmoediging om zaken die “vastzitten” vanuit
een ander perspectief te bekijken. Een pleidooi voor
hervorming van oude systemen die knellen, uitsluiten en
onderdrukken. Er waait een frisse wind door de kleden.’

8

Flower / Zahra /

زهرة

p. 16 – 17

9

Courage / Hamas /

حماس

p. 20

Twee decoratieve elementen hebben zich losgemaakt
van het gebedskleed. ‘Ze willen meer zijn dan een motief
in het grote geheel. Ze gaan hun eigen weg, net als het
individu dat zich losmaakt uit een systeem. Het werk
gaat over moed, autonomie en emancipatie.’
10 Orange / Burtuqaliu /

يلاقتربلا

Orange is opgebouwd uit verschillende oranje delen die
verwijzen naar de schoonheid van de islamitische kunst.
Door het verschijnen van een a-typisch element komt de
harmonie van dit werk onder druk te staan.
11 Birds / Tayir /

طائر

p. 21

documentatieruimte

bovenzaal
2

7

12 Island / Jazeera /

8

10

1

جزيرة

p. 19

De documentatieruimte van Club Solo is bij de
tentoonstelling getrokken. De verduisterde ruimte voelt
als een intieme binnenruimte waar je in kunt kijken, maar
nooit binnenkomt. ‘Je ziet scherpe vormen, bijna als
valbijlen, hakmessen en hakblokken. Ze zijn bekleed met
sjieke, aantrekkelijke stoffen en dessins. Kijken we naar
een gemeenschap, een stad, een enclave? Kan ik ooit
begrijpen wat hier de regels zijn?’

9

6

multiple
Multiple Perfect III / Mumtaz III /

3
4

trappenhuis
wc

ممتاز

p. 32

De multiple van Cécile Verwaaijen werd speciaal voor
deze tentoonstelling gemaakt, in een oplage van zeven
exemplaren. Hij is voor € 250,- te koop in Club Solo.

6

6

5

11

gang boven

7

12

4
29

café

p. 14 – 15

Aan de muur hangt een tweeluik. Over één raamwerk
is stof gespannen met een print van vogels. ‘Hoewel ik
meestal alles zelf maak, vind ik het interessant bestaand
materiaal als uitgangspunt te nemen. Het idee dat je een
afbeelding kant en klaar koopt, fascineert me. Ik hou van
de spanning tussen de stof als afbeelding en dezelfde
stof als decoratie.’

benedenzaal

hal

p. 14, 21

Aan de muur hangt een compositie van geometrische
vormen van zwarte en roze stof. Alle vormen passen
in elkaar, maar de roze vormen splitsen zich af, zonder
autonoom te worden.

Om de bovenzaal te betreden, moet je onder het mes
van een guillotine door. Alsof je een wereld ingaat
waar je eigenlijk niet mag zijn. ‘Dit werk lijkt op een
ornamentele vorm, maar ook op een guillotine. Het
verwijst naar de tegenstrijdigheid in de Arabische
cultuur. Toeristen bekijken met overgave het culturele
erfgoed en de culturele schatten, maar op vrijdag mijden
ze de pleinen waar in sommige landen nog steeds
openbare terechtstellingen worden voltrokken.’

p. 6

Perfect I & II / Mumtaz I & II /

Verwaaijen noemt de werken aan de wand schilderijen,
objecten en decoraties tegelijk. Waarom zou ze verschil
maken? ‘Deze werken balanceren op de grens tussen
versiering en versobering. Ze lijken op schilderijen,
maar kunnen ook decoratieve objecten zijn. In de
westerse kunst is versiering taboe. In de Islam is juist de
“versiering” van de vrouw taboe. Ik vind het spannend te
zoeken naar verdraagzame decoratie.’

p. 10, 11, 13

De drie schilderijen die in de bovengang hangen,
zijn de eerste schilderijen die Verwaaijen maakte na
haar afstuderen. ‘Om de lange dagen in het atelier te
doorbreken, deed ik gymnastische kunstjes. Ze bleken
een goed vertrekpunt voor mijn werk. Ik fotografeerde ze
en ging de yoga-achtige houdingen schilderen. Nu werkt
het andersom: de wereld om me heen speelt de hoofdrol
en ik ben zelf afwezig in het werk.’

Aan de achterwand hangt een Arabische mandala
van stof, ‘een beheerste uitspatting van vormen die
volgens de gulden snede perfect in elkaar passen. Het
werk gaat over uitbundigheid, expressie en vrijheid, en
daarmee over de grenzen waardoor de ene cultuur van
de andere verschilt.’
3

7

kleine zaal: M HKA
Babi Badalov, I am euromental (2015)

Club Solo brengt solotentoonstellingen van Nederlandse en Belgische kunstenaars. Curatoren van het Van Abbemuseum,
Eindhoven, M HKA (Museum voor Hedendaagse Kunst Antwerpen), Kunstmuseum Den Haag en S.M.A.K., Gent,
reageren op het werk van de kunstenaar door een specifieke bijdrage uit hun collectie aan de tentoonstelling toe
te voegen. Bij elke tentoonstelling verschijnt een catalogus met daarin een tekst van een auteur, gekozen door de
kunstenaar, en een tekst van de curator van het participerende museum.
Club Solo presents solo exhibitions of Dutch and Belgian artists. Curators of the Van Abbemuseum in Eindhoven and
the M HKA (Museum voor Hedendaagse Kunst Antwerpen), Kunstmuseum Den Haag and S.M.A.K., Ghent, respond
to the artist’s work by adding a specific contribution from their collection to the exhibition. A catalogue is published to
accompany each exhibition, containing one article written at the artist’s request, and another written by the curator
of the participating museum.
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