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De archeologische vindplaats
Veldwaarnemingen zijn verricht, profielen uitgelegd, grond-
boringen gedaan. Voorwerpen zijn schoongemaakt, stof is 
bij elkaar geveegd, gereedschap gesorteerd, verwachtingen 
geschapen.

De tentoonstellingen van de Belgische kunstenaar Peter 
Morrens (1965) hebben iets weg van archeologische vind-
plaatsen: het werk is gedaan, de voorwerpen zijn uitgezocht 
en in de ruimte geplaatst. Er is een samenhang gemaakt, een 
choreografie bedacht. Maar welke?

Peter Morrens – als jong mannetje in de jaren zeventig 
gegrepen door de punkscene – besloot al vroeg beeldend 
kunstenaar te worden. Dat zijn twee woorden voor een 
wijdvertakte praktijk, die zowel schilderijen als (deels 
uitgegomde) tekeningen, halve ready mades, geluiden, film, 
fotografie, schrijfwerk, performances en installaties omvat.

In Club Solo draagt Morrens’ tentoonstelling de titel 
opgeschort. En dat is een vreemde titel, om mee te beginnen. 
Alsof er niet een punt kan worden gezet. Een punt is ook zo 
definitief. Een punt lijkt misschien wel op de dood. Dan kun je 
niets meer veranderen. Terwijl in de optiek van Peter Morrens 
alles altijd weer anders kan.  

The archaeological dig 
Field readings have been recorded, profiles laid out, 
sediment samples taken. Objects have been cleaned, dust 
swept into a pile, tools put away, expectations set.

The exhibitions of Belgian artist Peter Morrens (1965) 
are reminiscent of archaeological dig sites: the work 
completed, the objects sorted and placed in the room. 
They have coherence, they follow a choreography. But 
which one?

Drawn to the punk scene as a youngster in the 1970s, 
Peter Morrens decided he would become an artist at a 
young age; ‘artist’, here, referring to a branching practice 
encompassing everything from painting to (partially 
erased) drawings, half-finished readymades, sounds, 
film, photography, writing, performances and installations.

Morrens’ Club Solo exhibition is titled opgeschort, 
or ‘suspended’. A strange title to start with. Like a run-on 
sentence without an end. But then, a full stop is so final, 
almost as if marking the death of the sentence. A point of 
no return. But Peter Morrens’ perspective illustrates that 
change is always possible.  

peter 
morrens

Kijken is werken 
(en u mag er gerust bij gaan zitten)
Het tussentaals van Peter Morrens

To watch is to work 
(and feel free to take a seat) 
Peter Morrens’ inter-language
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opgeschort begint buiten. Op de ramen van de tentoon-
stellingsruimte zijn in hoofdletters woorden te lezen die me 
beslist op het verkeerde been zetten. ‘We hebben er geen 
verhaal tegen.’ ‘Algemeen alsof.’ ‘Zeg maar, een soort titels.’ 
Binnen, net over de drempel, staat op een bordje: ‘Wegens een 
vakbondsprogramma ziet u een vervangprogramma.’ 

Er is een antichambre, een kijkplatform, zaal, trap en weer 
een zaal. De kunstwerken zijn niet spectaculair groot. Hamers 
in de diepte, een foto van een zeeleeuw, een verfijnd schil-
derijtje van de rigide opstelling speelgoedautootjes van een 
kleinkind, en – meest om mijn aandacht bedelend – een grote 
geluidsbox die via een liftje op en neer gaat, van de begane 
grond naar boven door het plafond heen. ‘Hallo? Hallo!’ hoor ik 
de kunstenaar boven mijn hoofd aarzelend roepen. Het blijft stil. 

Waar staat die naam eigenlijk voor? 
1  Onder de naam Peter Morrens – soms ingekort tot  

alleen PM. Postmodernist. Conceptueel kunstenaar. 
Altijd kritisch, ook op zichzelf.

2  Onder de naam Point Blank Press. Tekstwerk. 
3  Onder de naam Herman Smit. Landschapsschilder 

van het klassieke soort. De naam is geleend van een 
wandelaar die op 29-jarige leeftijd verongelukte bij het 
oversteken van de Tarn in Frankrijk. Zijn lichaam werd 
nooit gevonden. Blijft altijd 29 jaar oud. Zoals Peter 
Morrens was toen hij in de Gorges du Tarn toevallig naast 
een gedenkplaat voor Herman Smit zat te tekenen. 

4 DJ Post Mortem. Platendraaier die af en toe een geut 
eclectische muziek afvuurt op momenten dat zijn eigen 
beelden tekortschieten. 

De tijdreiziger
Een van m’n favoriete bezigheden is tijdreizen. Als tijdreiziger 
reis ik in mijn hoofd. Dat kan overal: tijdens het wandelen met 
de hond langs de rivier, achter m’n bureau uitkijkend over het 
spitsuur dat op gang komt, of tijdens het stofzuigen. Ik reis 
minder vaak naar de toekomst – omdat ik die met stress, een 
lekkend dak en inkomstenbelasting associeer – dan naar het 
verleden. En die reis gaat gepaard met geuren, geluiden en een 
gevoel van verlies, zoals Proust zo ijl schitterend beschreef 
in À la recherche du temps perdu. Samen met Proust (en 
Rudy Kousbroek, W.G. Sebald, Joseph Roth, Sandor Marai 
en nog vele anderen) behoor ik tot de categorie ‘breed volk’. 
Er is namelijk weinig unieks aan deze weemoedige vorm van 
tijdreizen. Troostrijk is ze wel.

Ook Peter Morrens is een tijdreiziger. Hij reist niet alleen 
in zijn hoofd maar ook in zijn werk. Als kind loog hij ‘altijd’ – zo 
vertelt hij – over zijn leeftijd. Soms ouder, soms ook jonger. 
Op dertienjarige leeftijd op stap in Antwerpen en soms 
Brussel, vervuld van rauwe energie en een verlangen naar 
nieuwe muziek en literatuur. De seksualiteit waar het werk 
van Hugo Claus, De Sade, Louis Paul Boon en Paul Snoek van 
doordesemd is. Pogoën, in trance raken bij The Birthday Party 
en de tragische frontman Ian Curtis van Joy Division. Maar dan 
wel ’s nachts weer terug in het jongensbed en de volgende 
ochtend naar een streng katholieke school. 

In zijn werk jongleert Morrens met de tijd. Chronologie 
wordt consequent doorbroken. Oude werken verschijnen in 
nieuwe jasjes, nieuw werk borduurt voort op oud werk. Ook het 
toeval krijgt een rol. Een lijst die van de muur valt, een hoopje 
samengeraapt zaagsel, een stapeltje munten dat nog in de 
kontzak zat maar nu in de vensterbank ligt – alles kan betekenis 
krijgen. Bijna alles mag bestaan in Peter Morrens’ vindplaats.

Vertragingen, abrupte versnellingen, uitstel, wachten 
met vertrekken, nooit aankomen – het is een handelsmerk 
van Peter Morrens’ kunstenaarspraktijk. Een sterk voorbeeld 
is Studio zonder titel in Breda. Het is een filminstallatie, geda-

opgeschort begins outside. Posted on the windows of the 
exhibition space are words in capitals that definitely throw 
me off. ‘We have no story against it.’ ‘General pretend.’ ‘Like, 
a kind of titles.’ In the entrance hall, there’s a sign saying 
‘a replacement programme will be shown due to a trade 
union action’. 

There’s an antechamber, a raised platform, a hall, a 
stairwell, and another hall. The works are not spectacular 
in size. Hammers on the floor below, a picture of a sealion, a 
refined little painting of a grandchild’s rigid arrangement of 
toy cars, and the attention hog in the room, a large sound box 
being hoisted up and down through the ceiling between the 
ground and first floor. ‘Hello? Hello!’ I hear the artist hesitantly 
calling out above me. No response. 

Now what does each name stand for? 
1  Working under Peter Morrens – sometimes shortened to 

simply ‘PM’. Postmodernist. Conceptual artist. The eye 
of a critic, turned both inward and out.

2  Working under Point Blank Press. Writer. 
3  Working under Herman Smit. Classically-oriented 

landscape painter. The name is borrowed from a hiker 
who died aged 29 crossing the river Tarn in France. His 
body was never retrieved. Will remain 29 forever. Just 
like Peter Morrens was when he happened to be drawing 
next to a memorial for Herman Smit in Gorges du Tarn. 

4  DJ Post Mortem. Disk jockey who fires off the occasional 
volley of eclectic music when his own images don’t quite 
cut it. 

The time traveller 
One of my favourite activities is time travelling. As a time 
traveller, I journey through my imagination. I can do that 
anywhere: taking my dog for a walk along the river, sitting 
at my desk watching the daily traffic come to a head in peak 
time, or while doing the vacuuming. I’m not as likely to travel 
to the future – since I associate it with stress, roof repairs 
and income tax – as to the past. The journey involves smells, 
sounds and a sense of loss, as Proust described with such 
faint magnificence in À la recherche du temps perdu. Along 
with Proust (and writers like Rudy Kousbroek, W.G. Sebald, 
Joseph Roth, Sándor Márai and many more), I belong to the 
category of the ‘general public’. After all, there’s nothing 
unique about this nostalgic form of time travel. But at least 
it offers comfort.

Peter Morrens is another time traveller. He doesn’t just 
travel in his imagination, but in his work as well. As a child, 
he says, he ‘always’ lied about his age. He would claim to be 
older, or younger. Going to town in Antwerp and sometimes 
Brussels as a thirteen-year-old, teeming with raw energy 
and a desire for new music and literature. The sexuality that 
the work of Hugo Claus, De Sade, Louis Paul Boon and Paul 
Snoek is redolent of. Pogoing, getting entranced by The 
Birthday Party and Joy Division’s tragic frontman Ian Curtis. 
But not without getting back to his boyhood bed at night to 
return to a strict catholic school in the morning. 

In his work, Morrens juggles with time. Chronology is 
consistently broken. Old pieces return in new clothes, new 
work builds on the old. Chance plays a role as well. A frame 
falling from a wall, a pile of sawdust, a stack of coins placed 
from a back pocket onto a windowsill – anything can be 
imbued with meaning. There’s a role for just about anything 
in Peter Morrens’ dig site. 

Slowing down, abruptly accelerating, delaying, waiting 
to leave, never arriving – these are the trademarks of Peter 
Morrens’ artistic practice. A key example is Studio zonder titel  
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teerd in 2023. De installatie is nieuw, omdat ze in een nieuwe 
context wordt gepresenteerd – met een precieus uitgedachte 
scenografie, waarin karnemelk een rol speelt. Studio zonder 
titel bestaat uit een ooit gemaakte Cover #1-tekening van een 
muuropschrift, gevonden in het voormalige nazi-doorgangs-
kamp Westerbork in Drenthe. ‘Stilte s.v.p.’ luidt de tekening 
van het muuropschrift. De kunstenaar filmt zijn eigen tekening. 
Traag, lang lijkt er niets te gebeuren in het beeld. Totdat er 
plotsklaps, in een fractie van een seconde, een harde knal 
klinkt: glas breekt. De kunstenaar smijt de ingelijste tekening 
tegen de muur en zet zich op film. Een flits. Weg stilte. Weg 
stilstaande tijd. Actie. 

Er bestaat een mooie anekdote over de Franse schilder Pierre 
Bonnard. Allang een gelauwerd kunstenaar, ging Bonnard 
geregeld naar het museum of naar een verzamelaar van zijn 
werk. Hij nam altijd zijn schilderspullen mee. Want wie weet 
konden de schilderijen van Bonnard die aan de muur hingen 
nog verbeterd. Een toefje geel hier en een vleugje azuurblauw 
daar – maar soms ook een knettergrote, radicale verandering. 
Nooit was een schilderij helemaal af. Nooit kon er echt een 
punt worden gezet. 

Zo gaat het ook met Peter Morrens. Tot vijf minuten voor 
de opening van de tentoonstelling kan alles nog van plaats 
verwisselen, weggehaald worden, kan er nog wat veranderd 
worden aan een kunstwerk. 

Daarom ook dat een jaartal zo weinig zegt en soms ook 
helemaal ontbreekt bij een werk. Neem Show – een pigment-
print op glas. Show is een tekening van een etalage met tegels 
die ingelijst van de muur viel. De scherven glas lieten sporen 
na op de niet gefixeerde tekening. Wonden. Die wonden zijn 
opnieuw gefotografeerd en afgedrukt. In Show zitten dus jaren 
tussen de ene en de andere bewerking. Dat kan. Dat is het 
verbond dat de tijdreiziger sluit. Niets is ooit kapot, ook al valt 
iets kapot. Dat is mooi. 

Een zin is ook maar een mens
Als je het ZAG, waarom heb je dan NIETS gedaan? 
Ah! U bent er. Ik dacht dat u nooit meer zou komen.

’t Is te hopen dat het nu niet te goed gaat.
Stilte a.u.b.

In veel werk van Peter Morrens duiken teksten op. Ze kunnen 
symbolisch zijn, een verhaal in een notendop vertellen, 
existentieel twijfelen, maar altijd zeggen ze iets over een 
werkelijkheid die alledaags lijkt, maar die – eenmaal uit haar 
vertrouwde context getrokken – potsierlijk wordt, absurd, 
poëtisch en soms ook gruwelijk. Het zijn teksten die Morrens 
hoort op straat, de markt, in ’t café, de trein – en sommige 
staan dus ook op de muur van een oud doorgangskamp. 

Met die teksten begaat Morrens vergissingen, zoals hij 
dat noemt. Hij maakt bewust uitglijers. Dat doet hij omdat hij 
op zoek is naar de taal die tussen de lijnen valt. Die taal kan, 
getekend en geschilderd, in plastic mapjes worden gestopt en 
voor een raam opgehangen. Daar neemt die taal een nieuwe 
identiteit aan. Dat is het tussentaals van Peter Morrens. 

De ideale lijn
Peter Morrens mag het toeval dan een rol laten spelen in 
zijn werk, in zijn tentoonstellingen is niets aan het toeval 
overgelaten. Zelfs niet de looprichting, die wordt bepaald door 
deuren die maar aan één kant opengaan, door een kijkplatform 
en een smalle metalen reling in de ruimte boven. Lijnen lopen 
zowel horizontaal als verticaal. Lengtelijnen, hoogtelijnen, 
breedtelijnen. Fiere lijnen, heldere lijnen. De bezoeker heeft 
te volgen.

(‘Untitled studio’) in Breda. It’s a video installation dated 2023. 
The installation is new because of its presentation in a new 
context – with an intricately composed scenography involving 
buttermilk. Studio zonder titel consists of an earlier Cover #1 
drawing of a wall inscription found at former nazi transit camp 
Westerbork in the northern Netherlands. ‘Silence please’, the 
drawing of the inscription implores. The artist films his own 
drawing. Moving slowly, for a long time, nothing at all seems to 
be happening. Until suddenly, in a fraction of a second, a sharp 
blow breaks the silence: shattering glass. The artist throws the 
framed drawing against the wall, recording himself. A flash. 
No more silence. No longer frozen in time. Action. 

There’s an interesting anecdote about the French painter 
Pierre Bonnard. Even as a celebrated artist, Bonnard would 
always bring his painting equipment when he visited a museum 
or collector. Perhaps, after all, Bonnard’s paintings posted 
on the walls had a little improvement in them yet. A dash of 
yellow here, a hint of azure there – and, every once in a while, 
a stonking big radical change. No such thing as a finished 
painting. A comma would be as final as it got. 

We see the same thing in Peter Morrens. Five minutes 
before the exhibition opens, there’s no work that can’t still 
be moved around, removed altogether, or touched up a little. 

This is why putting a year to his work means very little, and 
many are undated. Take Show – a pigment print on glass. Show 
is a drawing of a display window with tiles that was framed 
and fell from the wall. The glass shards left their mark on the 
unfixed drawing. Wounds. These wounds have been photo-
graphed again and printed, putting years between two stages 
of development of Show. That’s perfectly possible. It’s the 
time traveller’s covenant. Nothing is ever broken, even if it 
breaks. There’s beauty in that. 

A sentence is only human 
If you SAW it, why didn’t you do ANYTHING? 
Ah! You’re here. I thought you’d never arrive.

Let’s hope it won’t go too well.
Silence please. 

A lot of Peter Morrens’ work has textual elements. These can 
be symbolic, tell a story in a nutshell, express an existential 
doubt, but they always relate to a reality that may seem 
everyday, but which is turned preposterous, absurd, poetic and 
sometimes gruesome as it’s pulled out of its familiar context. 
They’re lines overheard by Morrens in the street, the market, 
the pub, the train – and some, it turns out, are posted on the 
walls of an old transit camp. 

Morrens uses this text to commit what he calls mistakes. 
He creates intentional blunders. The point is that he’s looking 
for the language that falls between the lines. This language can 
be drawn, painted, put in plastic folders, and hung in a window, 
where it will take on a new identity. That’s Peter Morrens’ 
inter-language. 

The ideal line 
The creation of Peter Morrens’ may, to a degree, be left to 
chance, but his exhibitions are absolutely not. Not even the 
viewers’ path, which is predetermined by one-way doors, a 
raised walkway, and a small metal handrail in the first-floor 
room. Lines run both horizontally and vertically. Latitudinal 
lines, longitudinal lines, altitudinal lines. Proud lines, clear 
lines. Viewers have no choice but to follow.

A lot of Morrens’ work seeks a connection with the 
modernist tradition: the tradition set out for us by Rietveld, 
Mondrian and Le Corbusier. That’s how it was to be, in those 
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Er zit veel in het werk van Morrens dat verbinding zoekt 
met de modernistische traditie: de traditie die Rietveld, 
Mondriaan en Le Corbusier voor ons uitstippelden. Zo moest 
het zijn, in die primaire kleuren, zo de vormen, zo de lijnen, hier 
de heldere steden, daar de stoelen, waar een betere wereld op 
bedacht kon worden. Schoonheid, functionaliteit, licht, lucht 
en verbeelding: het kon allemaal samengaan in deze beste 
van alle werelden. Maar de Tweede Wereldoorlog droeg die 
idealen ten grave. Het idealisme van toekomstige wereldrijken 
kreeg een kwalijke reuk. Beklemmend. 

Geen 21ste-eeuwse kunstenaar kan nog een zuivere 
modernist zijn. Daarom veroorzaakt Morrens altijd ruis in 
zijn werk. Geometrische vormen worden getekend op een 
beetje smoezelige ondergrond. Een abstract architectonisch 
staketsel – rechtlijnig en sober – wordt het decor van een 
groot uitgeprinte foto van een te vol opgezette en daardoor 
rimpelloze knuffelzeeleeuw. 

Alles wat na de oorlog komt, klopt niet meer. En dat is wat 
Morrens weergeeft: zowel de hoop als de diepste donkerte, 
zowel de ellende als de humor – want humor is vaak het laatste 
redmiddel. Kijk maar naar een werk als To Shoot #3. Het is een 
foto van de kunstenaar die in een tentoonstellingsruimte in De 
Warande in Turnhout een geweer aanlegt en een black box 
inschiet. To Shoot #3 hangt in Breda aan een kaarsrechte rails. 
Ik kan er als kijker een zetje tegen geven en daarmee een extra 
beweging geven aan de imaginaire kogel die wordt afgevuurd. 
Het werk is te interpreteren als grappig, luchtig zelfs. Een 
kunstenaar die het kunstbedrijf op de hak neemt. Maar het 
is ook een iconoclastisch, agressief werk dat een museale 
ruimte met alle conventies die daarbij horen, aan flarden 
pretendeert te schieten. Dag klare lijn. Dag modernisme.

Kijken is werken – 
en u mag er gerust bij gaan zitten 

opgeschort is een oefening in kijken. Want zet twee stippen, 
een streep eronder – en de toeschouwer zegt: ‘Hee, da’s een 
gezicht.’ Een paar lijnen roepen een driedimensionale vorm 
op: een kubus, een huis, een museumzaal. Om een film te 
zien, moet je bukken. En om de samenhang tussen werken te 
doorgronden, moet je misschien juist even niet naar de werken 
afzonderlijk kijken. Alleen maar ervaren welke samenhang er 
is. En dat die samenhang soms mooi is, soms verfijnd, raadsel-
achtig, ontroerend, grappig en ook: hartstikke plompverloren. 

Voor Peter Morrens is altijd de vraag geweest: waarom 
beschouwen we kunstwerken altijd vanuit de maker en niet 
vanuit de kijker? Waarom willen we alles van de kunstenaar 
weten – van het hoe en waarom?  Want waar gaat het nu om? 
Toch om dat ene moment? Dat moment van beleving. Dat is 
nu. Het moment dat ik kijk, dat u kijkt. 

Lucette ter Borg
kunstcriticus, onderzoeksjournalist, curator, schrijver
art critic, investigative journalist, curator, writer

primary colours, with the shapes like that, the lines like this, 
clear-cut cities over here, the chairs over there, for us to sit 
and invent a better world. Beauty, function, light, air and the 
imagination: all would join hands in this best of all worlds. But 
the Second World War laid those ideals to rest, as the idealism 
of future empires was stained by a foul odour. The stench of 
oppression. 

There’s no way for a 21st-century artist to be a pure 
modernist. That’s why Morrens always adds a little noise to 
his work. Geometric shapes are drawn on a slightly grimy 
surface. An abstract architectural fence – straight and sober 
– becomes a pedestal for an enlarged photo of a toy sealion 
overstuffed to the point of losing its wrinkles. 

Everything that comes after the war feels off. And that’s 
what Morrens illustrates: both the hope and the darkest depths, 
both the misery and the humour – as humour is often the last 
thing keeping us alive. Just look at a work like To Shoot #3. 
It’s a photograph of the artist training a rifle on a black box 
in an exhibition room in De Warande in Turnhout, Belgium, 
and pulling the trigger. To Shoot #3 is shown in Breda fixed 
to a perfectly straight rail. As a viewer, I can give it a push, 
compounding the velocity of the imaginary bullet. The work 
can be seen as amusing, even light-hearted. An artist taking 
a potshot at artistic praxis. But at the same time, it’s an icono-
clastic, aggressive piece that pretends to shoot up a museum 
space and all its conventions. Farewell, clear line. Farewell, 
modernism.

To watch is to work – 
and feel free to take a seat 

opgeschort is an exercise in watching. Just draw two dots, 
underline them – and the viewer will exclaim: ‘Hey, that’s a 
face.’ A handful of lines suggest a threedimensional shape: 
a cube, a house, a museum hall. You need to bend down to 
watch a film. And to understand the coherence between the 
works, you may need to stop looking at them individually. Just 
experience the coherence by itself. Feel how beautiful it can 
be, how refined, mysterious, touching, funny, and: how utterly 
random. 

For Peter Morrens, the question has always been: why do 
we judge art from the perspective of the artist instead of the 
viewer? Why do we want to know everything about the artist 
– their grounds and their means? What’s it all about, after all? 
Surely it’s about that one moment? The moment of experience. 
It’s now. The moment when I watch, when you watch. 
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en waarvoor de mens ze oorspronkelijk niet creëerde. Het 
geestige zit in de transformatie, zo ook bij Peter Morrens. 
In zijn tekeningen, performances, publicaties, sculpturen, 
installaties en aanverwanten draait hij continu beteke-
nissen om. Dat doet hij door eigen werken of die van een 
ander (of het nu schilderijen of opgezette walrussen zijn) te 
kopiëren, transponeren, combineren, vergelijken of opnieuw 
te vertellen. Het eindproduct is er, maar als kijker wil ik in dit 
geval even terug naar het ontstaansproces. 

Het Belgische antwoord op de vraag ‘waar kijk ik naar?’ 
heeft traditioneel een anarchistisch kantje. Wanneer ik 
Morrens werk aanschouw komt Magrittes Ceci n’est pas 
une pipe in me op, maar nog meer doet het me denken aan 
het door Broodthaers opgerichte Musée des Aigles, waarin 
de zogenaamd aanwezige negentiende-eeuwse schilderijen 
zich enkel toonden in de vorm van transportkratten of prent-
kaarten. Zijn eigen werken stonden bewust verborgen tussen 
de gebruiksobjecten en het meubilair. Ook Morrens toont 
graag wat niet is te zien. Ook hij evalueert steeds opnieuw, 
naar gelang de context, de status van zijn bestaande werken 
en hun onderlinge verbanden. Deze werkwijze lijkt verbeeld 
in de dikke, witte letters ‘new’ die in Club Solo vanuit de 
achtertuin naar binnen lijken te kijken. Het is letterlijk ‘nieuw’ 
werk, dat met vakmanschap bewust achter de ramen is 
geëtaleerd. Maar anders bekeken lijkt het evenzeer een 
restant van een vergeten billboard, wachtend op aandacht, 
zoals het wereldberoemde Hollywood Sign. Wat gebeurt er 
met het nieuwe wanneer het niet langer nieuw is? Morrens 
lijkt ons telkens te wijzen op dingen waarvan de bestaans-
reden niet meer toepasselijk is, al dan niet door het toedoen 
van mensen.

Morrens oeuvre is een steeds uitdijend universum van 
referenties dat voor even op de witte muren tot stilstand 
komt. Ook in een zaaltje op de tweede verdieping wordt de 
eeuwigheid voor even gevangen. Zowel Signer als Morrens 
kristalliseren momenten. Het zijn bescheiden big bangs. Al 
wat voortvloeit is even ongrijpbaar als intiem. 

tions, sculptures, installations and related works are all about 
role-reversal. He manages this by copying, transposing, 
combining, comparing or re-telling works, both his own and 
other peoples’. The final product is there. But in this case, as 
a viewer, I want to step back to the creation process. 

The Belgian answer to the question ‘what am I looking at?’ 
traditionally has an anarchist slant. When I observe Morrens’ 
work, Magritte’s Ceci n’est pas une pipe comes to mind, but 
an even more apt comparison would be Broodthaers’ Musée 
des Aigles, which exhibited supposedly real nineteenth-
century paintings, but exclusively in the form of transport 
crates and postcards. His own works were purposely hidden 
away between everyday objects and the furniture. Morrens 
is similarly keen to exhibit the invisible. He too constantly 
evaluates the status of his existing works and their relations 
on a contextual basis. This approach seems to be embodied 
by the heavy-set white letters spelling ‘new’, which peer 
into the Club Solo building from the garden. This is literally 
‘new’ work, displayed behind the windows with consummate 
intent. But another perspective casts it as a leftover piece 
from a forgotten billboard, waiting for the attention lavished 
on the world-famous Hollywood Sign. What happens to the 
new once it’s no longer new? Morrens always seems to be 
pointing to things whose raison d’être is past its expiry date, 
possibly due to human intervention. 

Morrens’ oeuvre is an ever-expanding universe of 
references momentarily recorded on the white walls. Even 
a little first-floor room briefly captures eternity. Both Signer 
and Morrens are crystallisers of moments. These are humble 
Big Bangs. All that emerges from them is as ineffable as it 
is intimate. 
 

Roman Signer
Ballon mit Eimer (1980)

Tisch (1982), Gelbes Band (1982), 

Sandtreppe (1975)

Mutze mit Rakete (1983)

Kamor (1986), 

Schirm (1989)

Spur (1980)

Einbruch in Eis (1985)

Bogen (1978)

collectie / collection Bonnefantenmuseum, Maastricht 
registraties / registrations Aleksandra Signer 
keuze kunstenaar / choice artist Celien Govaerts, junior conservator Bonnefantenmuseum
selectie films / selection films Paula van den Bosch, senior conservator Bonnefantenmuseum
tekst / text Celien Govaerts, junior conservator Bonnefantenmuseum

I stare at the exhibition walls, white as ever, when suddenly 
the pieces fit. I purse my lips and exhale through my nose, 
letting out an occasional intrigued ‘hmm’. I think: ‘that’s 
inspired!’, and nod approvingly. All this takes place at the 
same time. It’s the humour in Roman Signer’s and Peter 
Morrens’ art that evokes this brief performance. I try to 
pinpoint precisely when this moment of simple appreciation 
came to be. Not all art tickles the funny bone. 

Both makers send me in opposite directions. Swiss artist 
Roman Signer (Appenzell, 1938) makes you watch and wait 
for it. Just like the final result, he’s barely shown on-screen. 
A seemingly autonomous balloon prepares for takeoff, 
volcanoes spontaneously erupt, and white smoke leaves its 
mark in a forest. Again and again, in two-minute bites, Signer 
has us wondering what’s about to happen, what’s happening, 
and what just happened. That’s when he pounces, in our 
moment of doubt. Inspired by Arte Povera, Land Art and 
Concept Art, these brief actions (which he prefers to call 
Kurzzeitskulpturen rather than performances) outweigh 
any incidental product or result. When Signer films himself, 
his goings-about appear to offer a glimpse of a seemingly 
endless task. If there were no end to the yellow streamer, no 
bottom to the bucket of sand, or if the house hadn’t been on 
the edge of the snow plain, the artist could have carried on 
into eternity. But Signer chooses to render us – ever so briefly 
– to his short documentaries about the absurd, little life. 

Sculpting moments using human intervention, Signer turns 
non-human elements into makers in their own right. They do 
things they’re not supposed to, things we didn’t create them 
to do. The humour is in the transformation. We see the same 
with Peter Morrens. His drawings, performances, publica-

kleine zaal
Bonnefantenmuseum

Maastricht

Ik staar naar de tentoonstellingsmuren, als altijd wit, maar dan 
herken ik het, plotseling. Mijn lippen persen zich samen, de 
lucht blaast door mijn neus, soms vergezeld van een verraste 
‘hmm’. Ik denk: ‘goed gevonden!’ en knik bevestigend 
met mijn hoofd. Dat alles tegelijkertijd. De geestige kunst 
van Roman Signer en Peter Morrens brengt in mij deze 
kortstondige performance teweeg. Ik speur naar het punt 
waarop dit moment van simpele appreciatie ontstond. Niet 
elke kunst doet grinniken. 

Bij beide makers ga ik in omgekeerde richting te werk. De 
Zwitser Roman Signer (Appenzell, 1938) doet namelijk kijken 
en wachten. Net als het eindresultaat is hij zelf amper te zien. 
Schijnbaar autonoom bereidt een ballon zich voor om op te 
stijgen, ontploffen vulkanen spontaan of laat witte rook in het 
bos zijn handtekening achter. Opnieuw en opnieuw laat Signer 
ons een tweetal minuten afvragen wat er staat te gebeuren, 
wat er gebeurt en wat er zonet gebeurde. In dat moment 
van vertwijfeling heeft hij ons beet. Geïnspireerd door Arte 
Povera, Land Art en Concept Art zijn deze kortstondige acties 
(die hij liever Kurzzeitskulpturen dan performances noemt) 
belangrijker dan enig toevallig eindproduct. Wanneer Signer 
zichzelf in beeld brengt, lijken zijn handelingen een tijdelijk 
venster op een schijnbaar eeuwig karwij. Als het gele lint niet 
op zou raken, de emmer zand geen bodem had, of het huis 
niet aan de rand van de sneeuwvlakte zou staan, dan zou 
de kunstenaar eeuwig door kunnen gaan. Maar Signer kiest 
ervoor om ons – voor even – over te leveren aan zijn korte 
documentaires van het absurde, kleine leven. 

Signer beeldhouwt momenten met behulp van menselijke 
interventies, opdat onmenselijke elementen zelf ook 
makers worden. Ze doen dingen die ze niet horen te doen 
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Peter Morrens  opgeschort
De productie van Peter Morrens (België, 1965) is ronduit explosief. Kritisch en met een ontwrichtende humor beziet hij het menselijk bestaan: ons 
dagelijks taalgebruik en sociaal gedrag, ons existentieel getwijfel, de conventies in de kunstwereld en in politiek-maatschappelijke stellingen. 
Morrens’ creaties en biografische anekdotes ontkomen niet aan zijn eigen kritische blik. 

Peter Morrens tekent, schrijft en schildert onder verschillende namen en maakt objecten, publicaties en geregeld ook langdurende, intensieve 
performances. Vaak herneemt hij oudere werken om bewust de chronologie van zijn oeuvre te doorbreken. Al deze aspecten brengt hij samen in 
grote site-specifieke installaties, waarin de perceptie van de toeschouwer en zijn precieze positie bepalend zijn. De rol die hij zelf in zijn veelvormig, 
steeds veranderend oeuvre inneemt, is die van stoorzender. 

Morrens verbouwde Club Solo als exhibitieplaats en laat er werk zien van 15 minuten tot 42 jaar geleden.

GEVEL BUITEN EN ENTREE BINNEN

 1  Point Blank Press – stift, papier   p. 2 – 3
Begint een tentoonstelling bij het eerste werk in de eerste zaal of op een 
heel ander punt? De solo opgeschort lijkt buiten al begonnen. Tegen de 
ramen zijn demonstratief teksten (of tekeningen) opgehangen. Alsof 
een boze bewoner of een trotse ideoloog zijn ideeën kenbaar wil maken 
aan de buitenwereld. Eenmaal binnen is het meteen ‘prijs’, zoals de 
Vlamingen zeggen. Met de mededeling ‘wegens een vakbondsactie ziet 
u een vervangprogramma’ gaan de verwachtingen van de bezoeker in één 
keer verloren. De teksten op de dichtgemelkte glazen deuren wijzen je er 
ook op dat het ‘vervolg’ eraan komt, welke deur je ook opent. 

 2  Solo Club, 2023 – hout, verf   p. 5

	3a		 Zelfies,	ongoing	series, 2020-2023   p. 7
  houtskool, grafiet en olieverf op tasjes

Morrens ziet het hele gebouw als deel van de tentoonstelling, met alles erop 
en eraan, ook dozen die in de weg staan, het logo van Club Solo, de ‘taal’ van 
een tentoonstellingsruimte en het stof dat is veroorzaakt door de opbouw 
van het ‘sas’, de kleine voorkamer of antichambre. ‘De zelfportretten op de 
kartonnen tassen zijn op een klassieke manier getekend en geschilderd, maar 
hebben ook iets van hedendaagse selfies,’ zegt Morrens. ‘In dat ambivalente 
zijn ze een commentaar op de corporate culture van het individuele.’

	3b		 Joengene, 2023 – fotoprint   p. 8
Morrens eigende zich een gevonden foto van een jongen toe, blies hem op 
en maakte er met een getekende toevoeging een vroeg/laat ‘zelfportret’ van. 

 3c  Zonder titel, 2021 – houtskool en grafiet op papier   p. 8

BENEDENZAAL

 4  Already Made (Haemers), 2023   p. 10
Nadat je de voorkamer hebt verlaten via een hilarische deur, kom je 
op een verhoogd plateau, de ideale plek vanwaar je het ‘theater’ van 
werken bekijkt. Opnieuw wordt het betreden van de tentoonstelling 
opgeschort. Links van de catwalk, op de vloer, ligt de collectie hamers 
van een kortgeleden overleden familielid. ‘In zijn werkplek lagen de hamers 
opgestapeld in ladekasten klaar om mogelijk ooit iets mee te maken,’ vertelt 
Morrens. ‘Door ze zo tentoon te stellen, worden  het instrumenten voor 
iets anders. Waarvoor weet ik niet, misschien liggen ze wel klaar om de 
ruiten (inclusief de teksten) mee in te slaan.’

Het verhoogde plateau is een kijkplek, de zaal doet denken aan een zentuin 
die je niet mag betreden. ‘Het langdurige kijken op de “tuin” heeft iets 
spiritueels maar ook hilarisch: het kijken is totaal geconstrueerd. In de 
tuin, maar ook in de tentoonstelling, zijn allerlei codes verborgen die we 
niet kennen en misschien ook nooit leren kennen. Ik denk dat er altijd iets 
is te zien. Het gaat over aandacht geven aan wat meestal geen aandacht 
krijgt. Ik had een aha-erlebnis in een zentuin in Kyoto: vanaf de kijkplat-
forms keek ik in de tuin die niet betreden mocht worden. Het kijken kreeg 
plotsklaps een fysieke functie.’ In de zaal zoeken de bezoekers hun weg 
en worden ze onderdeel van het werk.

 5  T, 2021 – video
In T wordt de tijd letterlijk afgerold. De tekst die je leest komt niet overeen 
met de tekst die door Morrens wordt uitgesproken in de film. Het is de 
vraag hoe je de keuze maakt tussen kijken, lezen en luisteren. ‘Al mijn 
tentoonstellingen gaan ook over de choreografie van de blik. Je moet 
bukken om de film te zien. Eigenlijk ben je aldoor lichamelijk bezig om 
alles te kunnen zien. De wanden zijn bijna niet gebruikt, het tekenen 
is sculpturaal geworden. De instrumenten zijn even belangrijk als de 
handeling en het uiteindelijke object. Deze tentoonstelling heeft misschien 
meer van een performance dan van een tentoonstelling. Uiteindelijk 
verbindt de toeschouwer de werken met elkaar. Of niet natuurlijk.’

 6  z.t., 2022 – foto in lichtbak   p. 12
In het museum van Poitiers maakte Morrens een foto van een vitrine waarin 
12.000 jaar oude geperforeerde steentjes en schelpjes waren uitgestald. 
Het beeld werkt als een ‘explosie’ en katapulteert ons naar deze eeuw, 
met onder meer haperende lichtreclames als knipoog. 

 7  Hole, 2023   p. 12, 15
Het meest opvallende werk is continu in beweging. In het plafond is een 
bruut gat gemaakt. Een eenvoudige, ingenieus geconstrueerde lift legt 
de verbinding tussen beneden en boven, tussen waar de bezoeker is en 
de ruimte waar hij niet is. Morrens’ stem klinkt uit de speaker, die daarmee 
eigenschappen van een hoofd krijgt. Af en toe begroet hij de toeschouwer.

 8  To shoot #3, 2023 – foto   p. 16
Tegen de wand van de catwalk rolt een foto heen en weer. ‘Het beeld 
zelf beweegt, net als de betekenis ervan. Een dubbelzinnig beeld voor 
ambivalente tijden.’

 9  Horniman, 2023 – metaal en foto   p. 16
‘Bij de bouw van huizen in de Zwitserse bergen werd door middel van 
een lattenconstructie eerst het volume uitgezet. Het is een eenvoudig 
instrument uit de Alpen: een paar lijnen die een ruimtelijke vorm oproepen. 
De oervorm van het tekenen. Je perceptie kan niet anders dan de lijnen 
in de constructie aanvullen en een sokkel zien waar een ander volume 
bovenop staat. Op die sokkel zou de walrus uit het Londense Horniman 
Museum kunnen staan.’

In de negentiende eeuw, toen deze walrus werd opgezet, ging het helemaal 
mis. Het dier werd opgeblazen tot een soort ballon en op een verkeerde, 
lompe manier geprepareerd doordat het de taxidermisten ontbrak aan 
een afbeelding van het dier. Een afbeelding is nu wel aanwezig, zij het 
enigszins onbeholpen.

	 10		 Danger	de	mort, 2021   p. 12
Morrens: ‘Als dit een protestbord is, en het bord zelf en zijn omgeving 
zijn erop afgebeeld, waar zijn wij dan? Wat is überhaupt onze positie ten 
opzichte van een waarschuwing voor de dood?’

 11  New, 2023   p. 14
Door de ramen aan de achterkant van het gebouw is de tekst ‘new’ te 
lezen. De letters worden gestut door balken, als een tijdelijke constructie 
die altijd ‘nieuw’ blijft. De grote ‘w’ is verderop in de tuin geplaatst, zodat 
het complete woord vanuit de zaal gezien perspectivisch leesbaar is. 
Er ontstaat opnieuw een ‘tussenruimte’ tussen taal en beeld. ‘Komt het 
nieuwe naar ons kijken of kijken wij naar het nieuwe?’

 12  Buiten dienst, 2023 – stof, grafiet, houtskool op hout   p. 11, 15
Buiten dienst heeft een duidelijke relatie met de constructie van de 
buitenzijde van het ‘sas’. Het werk doet denken aan een kast met vakken, 
maar is een complete illusie van diepte en tijd. Zijn de ‘vakken’ uitgespaard 
door de tijd of door de tekenaar? 

 13 z.t., 2021 – olieverf op doek 
Juist voor het verlaten van de zaal is een foto te zien van een meisje dat een 
spoor achterlaat op een hellende weg. ‘Het is net als een tekening maken. 
Wij staan recht op de wereld en vanuit die positie handelen we. Maar als 
de wereld kantelt, of als wij zelf scheef gaan staan, wat gebeurt er dan?’

	 14		 Cover,	uit	Covers#1	reeks, 2014 – grafiet houtskool papier, pleisters

 15  Billy’s, 2023 – olieverf op paneel

 16  Tijdelijk spoor, 2022 – pigmentprint op papier   p. 16

GANG BOVEN

	 17		Waarschuwing, 2022 – olieverf op papier, gebruikte potten verf   p. 17

BOVENZAAL

	 18		 Reling   p. 18 – 19
Tussen de beneden- en bovenzaal zijn allerlei verbanden te leggen: in de archi-
tectuur, maar ook binnen de opstelling van de werken. De reling is afkomstig 
van het kijkplateau en is precies daar geplaatst waar hij beneden had moeten 
zijn. ‘Het werk splist de ruimte en de toeschouwers in kijkers en bekenenen.’

 19  Billy’s, 2023 – olieverf op paneel, zaagsnede

	20		 Zeegezicht, 1978 – olieverf op karton   p. 20
Dit is een van de oudst bewaarde schilderijen van Morrens. 
‘Ik doe nog steeds hetzelfde dus.’

	 21		 Rofl, verzamelhuis – houtskool en grafiet op papier   p. 20

 22  Help Yourself: Zwei rote Stumpfen ohne Herz, 2023 – olieverf op karton   p. 20

 23  Ontwerp voor Vue – potlood op papier   p. 20

	24		 Fotografie – hout   p. 20
‘In Fotografie komen het instrument waarin gevallen wordt, dat wat het vallen 
veroorzaakt en het vallen zelf samen. Dat ene moment is sculpturaal vastgelegd, 
“in a split second”, en dat is precies wat alleen fotografie kan zijn.’

 25 Yellow Nurse, 2023 – bewerkte pigmentprint op gerecycleerd paneel

	26		 Show	(etalage) – pigmentprint op glas   p. 20
Show is een synthesewerk waarin meerdere tijden op – of in – een glasplaat 
bij elkaar komen. Afgebeeld is een tekening van een etalage die ooit ingelijst 
achter glas aan de muur hing, maar is gevallen en in die toestand weer gefoto-
grafeerd en afgedrukt is. ‘Het samenvallen van tijd en plaats, ofwel het ultieme 
tonen, is mogelijk een vorm van exhibitionisme.’

 27  Mask, 2020 – olieverf op doek  
‘Mask is gemaakt in de coronaperiode, toen deze attributen belangwekkend 
werden als fetisjen van de tijd.’

STUDIO
 
 28  Studio zonder titel, 2023 – installatie met gordijnen, film en tekeningen   p. 22

Wie de studio betreedt en naar het beeldscherm op de grond kijkt, wordt vanuit 
het trappenhuis gezien. Maar wat de kijker in de studio zelf ziet is, is vanuit het 
trappenhuis niet te zien. ‘De film lijkt een continue loop van een oude cover#1 
tekening. Maar op ongeregelde tijdstippen weerklinkt het harde geluid van 
brekend glas. Af en toen kun je in de film de documentatie ontwaren van een 
actie die ik uitvoerde voordat ik aan deze “opgeschorte” tentoonstelling begon: 
het wegwerpen van de stilte aub tekening en het breken van het glas tegen de 
buitenmuur van Club Solo.’

ZIJGANG BOVEN

 29  Wind, 2017 – houtskool, grafiet en kleurpotlood op papier   p. 18

 30  boven: misschien een C, 2003? – olieverf op doek   p. 18
  midden:  z.t., 2023 – potlood en pastel op papier   p. 18
  onder: Bra (ontwerp), 2023 – potlood en gesso op overschot MDF   p. 18

CAFÉ – MULTIPLE

	 31		 Bijna	Tevergeefs, 2023 – stof, grafiet, houtskool op hout   p. 32
De multiple van Peter Morrens werd speciaal voor deze tentoonstelling gemaakt, 
in een oplage van zeven verschillende exemplaren. Deze zijn zijn te zien in de 
caféruimte van Club Solo en te koop voor € 250,- per exemplaar.
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Mike Anna, Thomas Bakker, Marijke de Bie, Iris Bouwmeester, Mayke Breukers, Jolijn Durinck, Florette Dijkstra, 
Berry van Gerwen, Anthonie Peeters, Antonietta Peeters, Marike Schellekens, dank aan Dorrith van der Bijl

tentoonstelling / exhibition
productie / production Florette Dijkstra

randprogramma / fringe program
Gerard Herman, Singing Painters
slub colo
art cinema + performance

catalogus / catalog
tekst / text Lucette ter Borg, Celien Govaerts
ontwerp / design Berry van Gerwen 
fotografie / photography Peter Cox
vertaling / translation Lenne Priem 
tekstredactie / textredaction Florette Dijkstra 
druk / print NPN Breda (NL) 

teaser
film & montage Juriën Cornelissen / Convoi Films
productie & muziek / production & music Benjamin Schoones

met dank aan / thanks to 
Gemeente Breda / The City of Breda (NL) 
Provincie Noord-Brabant (NL) 
Mondriaan Fonds (NL) 
Bonnefantenmuseum, Maastricht (NL):
Celien Govaerts, junior conservator / junior curator
Paula van den Bosch, senior conservator / senior curator 

Jesse Cremers, ontwikkeling en techniek lift, technische assistentie /
development and engineering elevator, technical assistance 
Anneleen Hermans, filmopnames / film recordings (stills p. 22/23)
Twan Bastiaanse (Stedelijk Museum Breda), technische ondersteuning /
technical assistance
Ilse Couwbergs – dicht bij zijn

Kloosterlaan 138

4811 EE Breda NL

clubsolo.nl

Kunstenaarsinitiatief Club Solo presenteert vier keer per jaar 
solotentoonstellingen van Nederlandse en Belgische kunstenaars. 
Onze partnermusea – Van Abbemuseum (Eindhoven), M HKA 
(Antwerpen), S.M.A.K. (Gent), Bonnefantenmuseum (Maastricht) en 
LIMA (Amsterdam) – reageren afwisselend met een werk uit de eigen 
collectie op de solo’s. 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 our associate museums – Van 
Abbemuseum (Eindhoven), M HKA (Antwerp), S.M.A.K. (Ghent), 
Bonnefantenmuseum (Maastricht) and LIMA (Amsterdam) – 
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.  

een uitgave van Club Solo / a Club Solo publication

Antonietta Peeters 24 augustus – 7 september 2014 
Wesley Meuris 23 november – 21 december 2014 
Erik Wesselo 22 februari – 22 maart 2015 
Voebe de Gruyter 3 mei – 31 mei 2015 
Peter Otto 6 september – 4 oktober 2015 
Iris Kensmil 1 november – 29 november 2015 
Ton Boelhouwer 28 februari – 28 maart 2016 
Gert-Jan Prins 1 mei – 29 mei 2016 
Ine Lamers 18 september – 30 oktober 2016 
Karin Arink 20 november – 18 december 2016 
Q.S. Serafijn 27 januari – 5 maart 2017 
Gerald van der Kaap 23 april – 28 mei 2017 
Klaar van der Lippe en Bart Stuart 10 september – 8 oktober 2017 
Hester Oerlemans 19 november – 17 december 2017 
George Korsmit 26 januari – 25 februari 2018 
Keiko Sato 25 maart – 22 april 2018 
Stijn Peeters 27 mei – 24 juni 2018 
Karel Doing 6 september – 21 oktober 2018 

Joke Robaard 25 november – 23 december 2018 
Julika Rudelius 26 januari – 3 maart 2019 
Stijn Ank 24 maart – 28 april 2019 
Merijn Bolink 19 mei – 23 juni 2019 
Michèle Matyn 8 september – 6 oktober 2019 
Wafae Ahalouch 17 november – 22 december 2019 
Cécile Verwaaijen 25 januari – 8 maart 2020 
Marjolijn Dijkman 10 september – 28 oktober 2020 
Kees Goudzwaard 19 november 2020 – 10 januari 2021 
Aaron van Erp 16 mei – 27 juni 2021 
Jean Bernard Koeman 5 september – 17 oktober 2021 
Ansuya Blom 7 november – 19 december 2021 
Caroline Coolen 6 februari – 20 maart 2022
Marcel Pinas 10 april – 22 mei 2022
Wineke Gartz 11 september – 23 oktober 2022
Dick Verdult 13 november – 22 december 2022
Peter Morrens 5 februari – 19 maart 2023
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