
STILTE IN TIJDEN 
VAN CORONA



Deze periode van corona en quarantaine is ingrijpend voor elk van ons en voor een heel 

aantal mensen erg heftig en droef. We leven in een sfeer die we nooit kenden en ons 

anders in de wereld doet staan. Zij die zorgen zullen weinig rust kennen, voor anderen 

kan dit een gedwongen tijd van inkeer zijn. We worden op onszelf en onze directe kring 

teruggeworpen en dat zijn we meestal niet gewoon. Het is mij opgevallen dat ik door de 

tijd en de stilte die me omgeeft anders kijk naar de dingen. Ik merk meer op, sta stil bij 

zaken in mijn omgeving waar ik anders aan voorbij ga. Maar ook betrap ik me erop dat 

mijn oog beelden uit de kunst die ik al lang ken plots in een ander licht waarneemt. Door 

een 'coronabril’ bekijkt. Een blik die doordrongen is van de huidige geladen stilte. 

Graag neem ik je mee in deze beelden van stilte en isolatie maar ook van bezinning.

Anne, april 2020



Foto’s van de verlaten straten in enkele Italiaanse 
steden tijdens de corona-lockdown maart 2020. Ze 
zijn gemaakt met webcams en bewerkt door 
fotograaf Graziano Panfili en illustreerden het 
interview in de Financial Times met
Yuval Noah Harari: de wereld na het coronavirus
Hoe zal corona de wereld veranderen? Volgens de 
Israëlische denker en historicus YUVAL NOAH 
HARARI staat de mensheid momenteel voor een 
cruciale keuze. Gaan we verder op het pad van 
verdeeldheid of slaan we het pad in van wereldwijde 
solidariteit? 

Lungomare di Forte dei Marmi, in Versilia



GRAZIANO PANFILI

Caserta



PIERO DELLA FRANCESCA (Sansepolcro, 1412 – 1492)

Città Ideale, ca. 1470, paneel 60 x200 cm, galleria Naziolane Urbino

Eenzelfde soort leegte maar dit beeld geldt als de perfecte demonstratie van het éénpuntsperspectief. 
Ratio en mathematica houdt alles onder controle maar maakt statisch en onwezenlijk.



CITTÀ IDEALE (eind XVe eeuw), anoniem Florentijns, 77.4 x 220 cm, Walters Art Museum Baltimore



De Duitse fotograaf Julian Faulhaber fotografeert

publieke ruimten - supermarkten en 

parkeergarages - op momenten tussen hun

constructie en opening voor het publiek. Zijn

foto’s ademen een surrealistisch steriele sfeer. 

Deze foto’s werden gemaakt met een lange

belichtingstijd. Ze blijven onaangeroerd na

ontwikkeling maar lijken onecht en 

gephotoshopped. 

JULIAN FAULHABER (DL, 1975)

Supermarket, 2007 Lambda print, 150 x 117 cm



JULIAN FAULHABER

Hinterausgang, 2007

Rows



Racks, 2009 Lambda print 47” 
x 60” Ed of 7



HIROSHI SUGIMOTO

Al. Ringling, Baraboo, 1995

In de serie Theaters zijn 
foto’s te zien van zalen van 
klassieke filmtheaters die 
spookachtig worden 
verlicht door een enkel 
helderwit scherm. De 
kunstenaar liet de sluiter 
van een grootformaat 
camera voor de duur van 
een speelfilm openstaan, 
de opzettelijke 
overbelichting resulterend 
in een wit scherm. De 
lange duur van de film is 
versneld tot er slechts een 
wit scherm overblijft. 



HIROSHI SUGIMOTO

Hollywood Cinerama, 
Los Angeles, 2003. 
Silver Gelatin 
Photograph



HIROSHI SUGIMOTO 

Movie Theatre-UA 
Playhouse, NYC, 1978. Silver 
Gelatin Print



ROGER RAVEEL
(Machelen aan de 
Leie, 1921 – 2013)

mooie leven’‘Het verschrikkelijke Man en kar, 1966, 150 x 200 cm



Beschouwelijk,1989, 100 x 80 cmROGER RAVEELEen sacraal Vierkant, 1966, 100 x 84 cm



Herinnering aan het sterfbed van 
mijn moeder, 1965, SMAK Gent, 
163 x 215 cm, olieverf + mixed 
media

ROGER RAVEEL



De illusie van geborgenheid en de verschrikking van de witte 
leegte, 1987, 115 x 145 cm

Het witte vierkant in de schilderijen 

van Raveel treedt op als een 

bewust storend element in de 

compositie. Het is leegte, 

aanwezigheid en afwezigheid 

tegelijk. Raveel: “Het vierkant is een 

geestelijk geladen ding. Het is het 

product van de mens. Het is niet 

afgekeken van de natuur zoals de 

cirkel.”

ROGER RAVEEL



De Kapel van het Niets, 2007, Duffel

THIERRY DE CORDIER (Oudenaarde, 1954)



THIERRY DE CORDIER, De Kapel van het Niets, 2007, Psychiatrisch centrum Duffel

Deze Kapel van het Niets dient als stille ruimte waar patiënten en bezoekers zich even kunnen terugtrekken.                  
Thierry De Cordier ontwierp een kapel waarvan de verhoudingen bepaald zijn door de regel van de gulden snede.  



THIERRY DE CORDIER, De Kapel van het Niets, 2007, Duffel



H.H. 1993, olieverf, lak op doek, 30 x 200 cm, De Pont Tilburg

THIERRY DE CORDIER



Thierry De Cordier - H.H. 1993

Hans Holbein d. J. - Dode Christus in het Graf (1521–1522)



Maison de Glace (Huis van IJs), 2004, Gouache, krijt, kleurpotlood, grafietstift, Oost-Indische inkt en balpen 
op papier. Een iglo in Vlaanderen. Hans Holbein. "Le Christ mort"

THIERRY DE CORDIER 



Veldstudio 
(observatorium voor de 
studie van het 
landschap) 1995, hout, 
metaal, glas, 273 x 103 
x 182 cm

THIERRY DE CORDIER 

‘Hierin bereid ik mij voor om 
schaterlachend deze eeuw te 
verlaten.’ 



Veldstudio (observatorium voor de studie van het landschap) 
1995, hout, metaal, glas, 273x103x182

THIERRY DE CORDIER 

Een observatiepost van waaruit de omgeving kan worden 
bestudeerd. De grote metalen kast heeft aan de voorzijde een 
opstap en een deurtje en aan de achterkant een donker raam. 
Het is onmogelijk om naar binnen te kijken en het blijft 
onduidelijk hoeveel er omgekeerd zichtbaar is. Twee ruitjes aan 
de voorkant blijken spiegeltjes te zijn. Vanuit de geïsoleerde 
positie binnenin de kast lijkt communicatie amper mogelijk; de 
deur is vergrendeld, de antenne op het dak is krakkemikkig en 
de bedrading is afgesneden. In dit verband is ook de Franstalige 
tekst op de rand boven het deurtje van betekenis. In vertaling 
staat er: ‘Hierin bereid ik mij voor om schaterlachend deze 
eeuw te verlaten.’ Het observatorium toont hiermee het 
isolement én de vrijheid van de kunstenaar die zich van de 
wereld keert, maar er zich tegelijk over uitspreekt. In deze 
introverte ruimte zoekt hij zijn toevlucht als om te schuilen 
voor een buitenwereld waarmee hij geen daadwerkelijk contact 
kan krijgen. (Tekst De Pont)



'La Jardinière revisitée. Container à écrire’, (De 
Jardinière terug opgezocht. Container om te 
schrijven), gouache, vernis et encre de Chine 
sur photographie, 17,5 × 27,5 cm, 1989-2002

Jardinière’, bois, fer, 
cuivre, plâtre, béton, 
textile noir, astrakan et 
matériaux divers, 1989, 
collection Centre 
Pompidou, Paris.

THIERRY DE CORDIER 



Jardinière

THIERRY DE CORDIER 

Hoofdbreker ( casse-tête 88 ), 1988, Muhka

Een oplossing voor existentiële kwellingen…



Hören was es zu sehen gibt' - oil on canvas - 60 x 90 cm - 2017

GORAN DJUROVIC (Servië, Belgrado, 1952)

Djurovic schildert bijna altijd 

menselijke figuren, klein en 

petieterig, die in een verstarde 

houding met ‘iets’ bezig zijn. Maar 

waarmee ? Het ziet er dikwijls iets 

absurd uit. Zijn werken zijn 

mysterieus, unheimlich leeg en stil.     

Er hangt steeds een latente dreiging.



GORAN DJUROVIC 

oil on canvas on panel, 30 x 40 cm, 2018.



FRANCIS ALYS, Nightwatch, 7 april 2004 
National Portrait Gallery London

In de nacht van 7 april 2004 werd een vos losgelaten in de National 
Portrait Gallery. Zijn zwerftocht door de zalen werd opgenomen 
door het interne videobewakingssysteem van het museum. 

https://francisalys.com/the-nightwatch/
BEKIJK

De solitaire wandeling van een vos doorheen ruimtes 
waarin mensen slechts in schim aanwezig zijn.

https://francisalys.com/the-nightwatch/


Sheeler begon als architectuurfotograaf
en documenteerde gebouwen voor
architecten in Philadelphia.

CHARLES SHEELER (Philadelphia, 1883 – 1965)



CHARLES SHEELER

De leegte van industriële omgevingen. 

Classic Landscape, 1931, private coll., 63,5 x 82 cm

American Landscape, 1930



Amoskeag Mills Circa 1948

CHARLES SHEELER : Precisionist (Precisionisme = kubistisch realisme)

Water, 1945, oil on canvas, 61 x 74 cm, Metropolitan



VILHELM HAMMERSHØI (Kopenhagen 1864 – 1916)

Sunbeams, 1900



EDWARD HOPPER
(1882 - 1967)

Sun in an Empty Room, 
1963, 
Whitney Museum of 
American Art, 73 x 100 cm

Als een still uit een 
niet-bestaande 
speelfilm die 
onderhuidse spanning 
verraadt. 



The House by the Railroad, 1925, MoMA, 61 cm x 74 cm EDWARD HOPPER



Office in a Small City, 1953, 71 x 101,6 cm EDWARD HOPPER



City Sunlight, 1954, Hirshhorn Museum, Washington DC, 71,6 x 101,9 cm
EDWARD HOPPER



ANDREW WYETH (Pennsylvania, 1917 – 2009)

Off at Sea, 1972



Wind from the Sea, 1947, National Gallerey of Art, Washington ANDREW WYETH 

https://www.avrotros.nl/close-up/gemist/detail/item/het-amerika-van-schilder-andrew-wyeth-28-02-2019/

BEKIJK Close Up Uitzending Gemist: HET AMERIKA VAN SCHILDER ANDREW WYETH

https://www.youtube.com/watch?v=8Gye1WXSXig

https://www.avrotros.nl/close-up/gemist/detail/item/het-amerika-van-schilder-andrew-wyeth-28-02-2019/
https://www.youtube.com/watch?v=8Gye1WXSXig


Staging Silence

(Keramisch werk van Cleo Jespers)

BEKIJK https://www.youtube.com/watch?v=Ika-copRfxY&gl=BE

Anne Berk videorecensie met interview Hans Op de Beeck 
expo Amsterdam tm 27 nov 2010

HANS OP DE BEECK 

https://www.youtube.com/watch?v=Ika-copRfxY&gl=BE


Staging Silence – 2009

BEKIJK  BEKhttps://www.youtube.com/watch?v=zxplzeHnTtw

HANS OP DE BEECK (Turnhout, 1969)

https://www.youtube.com/watch?v=zxplzeHnTtw


Writer's Island, 2012. Tentoonstelling Middelheim Antwerpen Mijn Kleine Paradijs, zomer 2013
HANS OP DE BEECK 



HANS OP DE BEECK
Writer’s Island 



HANS OP DE BEECK 

Writer’s Island 



The Garret (de 
zolderkamer), 
2013 

life sized 
sculptural 
installation, 
pigmented 
plaster and 
mixed media, 
Kunstmuseum
Bonn

HANS OP DE BEECK 



Het werk Trinity I, 2009 van Kris Martin hangt als een drieluik boven een gesloten balie in S.M.A.K. Gent. 
De overzichtstentoonstelling van zijn werk is verlengd tot 3 januari 2021.



'Trinity I' (2009 is een groot bord zoals 
we dat kennen van treinstations en 
luchthavens, waar de aankomsten en 
vertrekken op aangeduid worden. 
Martin verwijderde de letters en cijfers, 
en liet alle plaatjes zwart. Ze bewegen 
op een onvoorspelbaar ritme, zonder 
plaatsen, tijden of bestemmingen aan 
te kondigen. Het karakteristieke geluid 
is al wat overblijft. 

https://smak.be/nl/nieuws/closeup-trinity-i-van-kris-martin

BEKIJK 

S.M.A.K CloseUp | ‘Trinity I’ van 
Kris Martin

KRIS MARTIN (Kortrijk, 1972)

https://smak.be/nl/nieuws/closeup-trinity-i-van-kris-martin


FIELD, 1984 - 1985,  Lead, fibreglass, plaster, air, 195 x 560 x 66 cm

ANTONY GORMLEY, Londen, 1950



Another Place, 1997. Crosby Beach ten N. van  Liverpool, NW Engeland. 100 gietijzeren mannelijke figuren met hun gezicht naar de zee gericht.

ANTONY GORMLEY



Elke figuur staat geïsoleerd en is 

een poging om te getuigen hoe 

het is om levend en alleen in 

ruimte en tijd te zijn, blootgesteld 

aan de elementen.

ANTONY GORMLEY



Another Place, in De Panne (Beaufort), 2003

ANTONY GORMLEY



Feeling material I, 2003

ANTONY GORMLEY



Feeling material I, 2003

‘Deze spiraalmens is in mijn ogen een verbeelding 
van hoezeer we een impact hebben op de wereld om 
ons heen, zowel lichamelijk als geestelijk. De cirkels 
deinen steeds verder uit en reiken voorbij het eigen 
lichaam. Er is een energetische realiteit die niet 
stopt aan onze huid. In deze tijd van social
distancing voel je hoezeer 1,5 meter afstand houden 
van een ander persoon pijn kan doen. Je verliest 
aan menselijke verbinding. Je hebt als het ware een 
soort van aura rondom je lichaam dat je tracht te 
beschermen.’
‘Tegelijk toont Gormley dat ons lichaam compleet 
doorzichtig is. Als mens zijn we poreus, en dat 
voelen we vandaag meer dan ooit. Wanneer zo’n 
virus als corona binnendringt in ons lichaam, 
moeten we daarmee leren omgaan. Deze situatie 
brengt ons terug tot de fragiliteit van het mens zijn.

Sidi Larbi Cherkaoui, danser, choreograaf

ANTONY GORMLEY, Londen, 1950



CHIHARU SHIOTA 
(Osaka,1972),          
In Silence, 2008

Zwarte wol, 
verbrande piano, 
stoelen, Site 
specific
installation,                 
Art Basel 2013



Aanwezigheid in 
de afwezigheid

CHIHARU SHIOTA 



DIRK BRAECKMAN (Eeklo, 1958)
‘Fotograaf van de leegte’. 

G.C.- G.E. – 1997, 120 x 80 cm

Leegte in de zin van herinnering, 
verlies aan herinnering, gemis, 
verlangen.

BEKIJK

Documentaire GOUDVIS Dirk Braeckman

https://www.vrt.be/vrtnu/a-z/goudvis/3/goudvis-s3a8/

of

https://vimeo.com/51065691

https://www.vrt.be/vrtnu/a-z/goudvis/3/goudvis-s3a8/
https://vimeo.com/51065691


K.A.-A.N.-96
T.A.-A.N.-96, 1996, 120x180

DIRK BRAECKMAN 



DAVID CLAERBOUT (1965), Shadow Piece, 2005, video projection. 
https://www.facebook.com/watch/?v=171760610489316

https://www.facebook.com/watch/?v=171760610489316


DAVID CLAERBOUT (1965)

Shadow Piece, 2005, video projection

The Shadow Piece laat beelden zien 
vanuit een gebouw door een glazen pui 
naar buiten. Er is een deel van een trap 
te zien, maar verder is het interieur 
leeg. De voorbijgangers kijken naar 
binnen en voelen aan de deurknop. 
Nadat de deur gesloten blijkt, lopen ze 
weer door. Opvallend zijn de lange 
schaduwen, die de indruk wekken dat 
het laat op de middag moet zijn. De 
basis van The Shadow Piece is een 
architectuurfoto uit de jaren ‘50 
waaraan Claerbout digitaal bewegende 
mensen heeft toegevoegd. 
Tijd en licht zijn de belangrijkste 
thema's in het werk van Claerbout. Hij 
maakt een combinatie van nieuw en 
historisch materiaal, van foto en 
verschillende films die over elkaar 
worden gemonteerd. Door de 
'bewegende foto's' die op deze manier 
ontstaan, speelt hij met het medium 
film en met het verstrijken van de tijd. 





Noodtoestand. Onmogelijk 
om nog iets te horen van de 
klanken van de piano. 

JOSEPH BEUYS

Homogene Infiltratie voor 
Piano 1966, Georges 
Pompidou, Paris



Homogene Infiltratie voor Piano 1966, Georges Pompidou, Paris

Performance door Beuys tijdens het Fluxus festival van 1966 aan de Academie 
voor schone kunsten in Düsseldorf. Met deze actie wilde Beuys de aandacht 
vestigen op het farmaceutisch schandaal rond thalidomide (Softenon). Dit 
geneesmiddel veroorzaakte ernstige afwijkingen bij de kinderen van moeders 
die het middel namen tijdens de zwangerschap. De vilten overtrek legt de 
vleugelpiano het zwijgen op. Het zwijgen van de toch zo muzikale Duitsers ten 
tijde van het softenonschandaal

JOSEPH BEUYS



F. W. DYSON, A. S. EDDINGTON EN C. DAVIDSON, 
‘Zonsverduistering’ (1919)

‘De lichtkrans rond de zon op Eddingtons foto 
heet corona. Is er een mooier symbool voor hoop 
in deze donkere tijden? Je ziet de zon achter haar 
schaduw branden, de energie die wacht om te 
herrijzen.’

Alexia Leysen, Theatermaker en fotografe.

De foto behoort tot de collectie van het Science Museum van het 
Greenwich Royal Observatory in Londen


