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Gelieve de werken niet aan te raken. 
Gelieve de werken niet aan te raken. 
Gelieve de werken niet aan te raken. 

Ik lees het overal maar doe het toch. Het is  
zondagmiddag in Hasselt. Ik sta in Z33, Huis 
voor actuele kunst bij een fontein. Binnen. 
Het spettert. Ik word een beetje nat en heb zin 
om boven het geklater uit naar de suppoosten 
te roepen dat de werken ‘mij’ aanraken.
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 Ik ben geen kunstterrorist. Ik ga niet met kleine scherpe mes- 
sen naar tentoonstellingen om in doeken te snijden of met verfbommen 
naar openluchtmusea om beeldhouwwerken te bekladden. Bij bordjes  
die vragen om het gras niet te betreden neem ik netjes het pad en waar 
het licht op rood staat wacht ik netjes tot het weer groen wordt. Ik betaal 
altijd de toiletjuffrouw en ga niet verder waar ‘verboden toegang’ staat. 
Wanneer gevraagd wordt om de werken niet aan te raken blijf ik er door-
gaans af maar in de tentoonstelling Paper-Scissors-Stone van Leon  
Vranken heb ik het moeilijk. Niet omdat de sculpturen smeken om een 
schop of de kaders om een agressieve herpositionering maar omdat ik 
niet anders kan. Het is geen onweerstaanbare drang; ik weet simpelweg 
niet waar de werken eindigen en ik begin. Ik sta er middenin.

 Leon Vranken is een in situ kunstenaar. In situ is Latijn voor  
‘in plaats’ of ‘op zijn plaats’. In de bouw betekent in situ ter plekke bou-
wen. In de biologie betekent in situ fenomenen bestuderen op de plek 
waar ze plaatsvinden. Voor Leon Vranken betekent in situ dat hij werkt 
op maat van de ruimte. Hij vertrekt vanuit de locatie en zo ontstaan 
installaties, sculpturen of soms video’s. Voor Cultuurcentrum Mechelen 
maakte hij in 2013 met Every End Has a Beginning een leuning die de 
contouren van de ruimte volgt. Voor zijn eerste solotentoonstelling in 
Antwerpen bouwde hij een gang waarin de bezoekers tegen de achter-
wand moesten duwen om de galerie, en op die manier ook het kunst-
werk, te kunnen betreden. In Z33, Huis voor actuele kunst maakt  
Leon Vranken een overzichtstentoonstelling.
 Ik ben geen kunstterrorist. Wel een kunstscepticus. Hoe maakt 
een in situ kunstenaar, wiens werken nauw verbonden zijn met de plek-
ken waarin ze tot stand kwamen, een overzichtstentoonstelling op een 
nieuwe plek die niks met de oorspronkelijke werken te maken heeft? 
Voor Paper-Scissors-Stone bedacht Leon Vranken een even eenvoudige als 
briljante oplossing. Hij maakte van de tentoonstelling zelf een kunstwerk. 
In zijn vroegere werk werden sokkels, vitrines en kaders al tot kunst-
werk verheven en zijn installaties hebben in hun speelse interactie met 
het publiek steeds de tentoonstellingsruimte in vraag gesteld maar  
in Z33 gaat Vranken een stap verder. De hele tentoonstellingsruimte, en 
daarmee ook het hele concept ‘tentoonstelling’, wordt een kunstwerk.  
Het effect is op een eigenaardig kalme manier overweldigend.
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 Paper-Scissors-Stone past zo goed in het gebouw dat je gaat 
twijfelen tussen wat deel is van het bouwwerk en wat deel is van de ten-
toonstelling. Tussen wat deel is van de tentoonstelling en wat deel is  
van het oeuvre. Want als de kaders en de kasten deel zijn van het werk, 
dan toch ook de muren? En het gebouw? Stond die spiegelwand daar 
altijd al? Is die leuning leuning? Is die muur muur en is die vloer gewoon 
vloer? Het gat in het plafond waar het puntje van de fontein de tweede 
verdieping door binnendringt is zeker voor de gelegenheid gemaakt. Dat 
weet je. Maar van de cirkels in de vloerbekleding ben je plots heel wat 
minder zeker. En aan die perfect symmetrisch gehangen brandblussers 
begin je ook te twijfelen. Waarom twee? Waarom vlak naast elkaar? 
 Leon Vranken wil je doen kijken naar de ruimte om je heen  
en wil je die ruimte anders doen ervaren. Hij doet dit door kleine dingen 
te veranderen. Minimale ingrepen met een ontregelend effect. Marmer 
blijkt papier te zijn. Een lijn op een blad blijkt een snee in een glasplaat. 
Papier weegt zwaarder dan steen en muren beginnen aan het plafond 
maar stoppen halverwege. De meeste ingrepen geven zichzelf prijs op  
het moment dat je dichterbij komt maar worden er alleen maar interes- 
santer van. Het verrassingseffect maakt plaats voor bewondering voor 
het vernuft en het vakmanschap van de constructie. De ontregeling slaat 
nooit om in existentiële bevreemding waardoor het werk veeleer speels 
dan zwaar op de hand is. ‘Nadat men even twijfelt over wat men juist ziet, 
volgen opluchting en vreugde. Het oeuvre van Vranken maakt goed 
gezind. Een gevoel dat hij met zijn kunst graag bewerkstelligt’, schrijft 
Stella Lohaus in de brochure. ‘Ik beschouw de tentoonstelling als een 
spel waar de bezoeker aan kan deelnemen. Ik speel met het verwachtings- 
patroon van de toeschouwer en ik probeer in te schatten hoe hij naar 
het werk zal kijken’, zegt Vranken zelf. 

 Hij nodigt je uit voor een spelletje blad-steen-schaar.  
Volgens de speltheorie is dat een nulsomspel. Wat een speler wint, moe-
ten de andere spelers verliezen. Niet hier. Zoals hij de fysieke kenmerken 
van zijn werkmateriaal vaak tart, zo zet Vranken ook hier de regels naar 
zijn hand. In zijn wereld haalt de schaar het soms van de steen en de steen 
soms van het papier maar verliezers zijn er niet. Hoewel Vranken elke 
keer lijkt te weten wat je achter je rug houdt, blijf je spelen. Voor het ple- 
zier van het spel.
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 Ik ben geen kunstterrorist. Wel een kunstscepticus. Maar het 
werk van Leon Vranken doet wat kunst voor mij hoort te doen. Het tilt  
je uit je zondag in Hasselt. Verrast je. Maakt je onzeker. Verwondert je. 
Brengt je aan het lachen. Doet je nadenken over waar je staat, wat je 
positie in de wereld is en wat zich rondom je bevindt. Het doet je kijken. 
Het spettert. Maakt je een beetje nat. Doet je twijfelen of je niet grofweg 
door het werk aan het lopen bent maar fluistert dat het oké is.

 Gelieve de werken niet aan te raken. 
 Gelieve de werken niet aan te raken. 
 Gelieve de werken niet aan te raken. 
 
 Ik lees het overal maar doe het toch.
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